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GEDEELTELIJKE

NOORSCHE KRIJGSGEVANGENEN
VRIJGELATEN

DEMOBILISATIE

Volgens bepaalde normen tot 50 pet.
van de aanwezige sterkte
De opperbevelhebber van land en zeemacht heeft, in overeenstemming met den Duitschen bevelhebber hier te lande, een
regeling vastgesteld om een gedeeltelijke demobilisatie van de
Nederlandsche weermacht te bewerkstelligen. In het algemeen

kan een deel van de in werkelijken dienst zijnde reserve en
dienstplichtigen volgens deze regeling aanstonds met groot verlof
worden gezonden. Dit deel bedraagt ten hoogste 50 pet. van de
aanwezige sterkte.

Wie

Onze

met

groot

verlof gaan
....Het verlof wordt in het algemeen
verleend aan hen, die van de gelegenheid
om naar huis te vertrekken, wenschen gebruik te maken en een betrekking hebben
of althans werk kunnen vinden. Den voorrang genieten zij, die zakenverlof hebben
aangevraagd en daarna achtereenvolgens
zij, die werkzaam zijn in: 1. landbouw-,
tuinbouw- of mijnbedrijf, 2. voedselvoorzieningsbedrij f .(bakkerij enz.), 3. bouwbedrijf, 4. ander openbaar of particulier
bedrijf of dienst.
Voor elke van deze groepen afzonderlijk komen in aanmerking: a. werkleiders
vóór andere werkkrachten, b. gehuwden
vóór ongehuwden, c. ouderen vóór jongeren.
De commandant van elk enkelvoudig
oorlogsonderdeel (compagnie enz.) beslist
wie met groot verlof zullen vertrekken tot
ten hoogste 50 pet. der aanwezige sterkte
van zijn onderdeel. Hij is bevoegd, van de
hierboven gestelde- regelen binnen de
grens van 50 pet. af te wijken, indien dit
noodig blijkt om personen naar huis te
zenden, te wier aanzien eenig particulier
of algemeen belang dit wenschelijk maakt.
■
Officieren en onderofficieren worden
tot geen grooter aantal met verlof gezonden dan mogelijk is om voldoende sterkte
aan kader over te houden.
Compagnies-, batterij-, eskadrons- en
hoogere commandanten,

krijgsgevangenen.

Naar aanleiding van de vraag, die bij
velen gerezen is, of de soldaten die tijdens
de krijgsverrichtingen gevangen genomen
zijn, mede bij de demobilisatie zijn inbegrepen, kan worden medegedeeld, dat in
de eerste plaats de bedoelde militairen
meerendeels niet buiten Nederland vertoeven en dat zij ook bij de demobilisatie
zijn inbegrepen.

Het D.N.B. meldt: De Noorsche krijgsgevangenen zijn bijna allen vrijgelaten,
binnen veertien dagen zal de laatste zijn
vrijheid hebben herkregen.

Italiaansche beschouwing
over de positie van

Frankrijk

Het D.N.B. meldt: Het Italiaansche blad
Relazioni Internazionali bespreekt onder
het opschrift „Beslissingen" de hopelooze
positie, waarin Frankrijk verkeert. Met
volle overtuiging kan men thans beweren,
zoo schrijft het blad, dat Frankrijk veroordeeld is. De Fransehe soldaten mogen
als helden strijden, hetgeen ridderlijk door
hun tegenstanders wordt erkend, het zal
evenwel nutteloos zijn. Niet alleen het
roemrijk militair verleden, doch ook een
politiek bouwwerk stort in, een vermolmd
systeem gaat ten gronde. Frankrijk boet
thans voor de burgerlijke en conservatieve
politiek van 20 jaar in het binnenland en
vcor de onderwerping aan de Britsche
buitenlandsche politiek. De buitenlandsche politiek van Frankrijk na den wereldoorlog is tegen het belang
van
het
Fransehe volk geweest en de schuld hiervoor rust op de schouders van de tegenwoordige en vroegere Fransehe regee-

ringen. De oorlog is voor Frankrijk
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een

veroordeeling, aangezier. hij door 't enorme
verlies aan menschenlevens voor dit land
een passief op "3e Europeesche balans
r iebrengt. pc Europeesche oorlog beteekent het verdwijnen van Frankrijk uit de
rijen der groote mogendheden in Europa
en het verval van het Britsche wereldrijk.
Met Frankrijk wordt ook het drieste Engeland getroffen. De ondergang van deze
beide rijken kan niet worden tegengehouden. De politieke kringen in Engeland
en Frankrijk hebben gerekend op een gewapende oplossing, de wapenen hebben
thans het lot van Europa bepaald.
Duitschland staat op het punt zijn doel
te bereiken en Italië eveneens.
Het blad schrijft tenslotte, dat de natuurlijke verlangens van het Italiaansche
volk thans werkelijkheid zullen worden,
het zal de ketenen van de Middellandsche
Zee vernielen en het zal den open OceI aan voor zich hebben

Geallieerde torpedoboot-

jager tot zinken

gebracht
Van de Eransche kust af
Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: Voor
de Fransehe kust is in het Kanaal een torpedobootjager der geallieerden door Duitsche artillerie van het lar.d uit tot zinken
gebracht;

lllllllllllllllllllllllllWlllllllllllilllllllP'ililllllllllllW

(f 2.000.000).

De overige middelen brachten over de
eerste vier maanden van het loopende jaar
op f 159.772.812 tegen f 148.546.837 over
dezelfde periode van 1939. Het viertwaalfde gedeelte van de raming bedraagt
f 150.166.667.

.

♦

STEMPELEN VOORLOOPIG
GESTAAKT

De secretaris-generaal, waarnemend
hoofd van het departement van sociale
zaken, heeft aan de gemeentebesturen
een rondschrijven gezonden, waarin hij
bericht, dat hij heeft besloten, dat het
stempelen der ingevolge de steunregeling
gesteunde werkloozen tot nadere aankondiging niet meer zal plaats hebben. Hij
heeft deze beslissing genomen in het vertrouwen, dat de gemeentebesturen overigens alle controlemaatregelen zoo volledig
mogelijk zullen toepassen.

Het D.N3. meldt 24 Mei

groot verlof gezonden worden.
ver7ii aan wie verlof wordt verleend,
verblijf-

van hun
trekken rechtsstreeks
voorzien
haardsteden,
naar hun
groot
een bewijs van het verleende

plaats

va^
verlo? levens dienende als vervo^bewya
voor openbare middelen van vervoer.

blijven.

Blijkens het overzicht van den stand der
rijksmiddelen ultimo April, was de zuivere
opbrengst 1 Januari 1939 tot en met April
1940 (tusschen haakjes het bedrag der ra10.677.417
grondbelasting
f
ming)
inkomstenbelasting
10.703.000),
f
f 94.304.695 (f 82.500.000), vermogensbelasting f 20.947.531 (f 21.000.000), verdedigingsbelasting I f 10.705.636 (f 10.500.000),
belasting van de doode hand f 2.216.807

Over de resultaten van den
Duitschen opmarsch

verplegingsoffi-

—

Stand op ultimo April

STEMMEN

onderofficieren-administrateur,
fouriers en personeel van het centraal registratie-bureau vallen buiten vorenstaande regeling en mogen dus niet met

—

De Rijksmiddelen

DUITSCHE PERS-

cieren,

verD e grootverlofgangers hebben üe
in
ïeaer
mogelijk
plichting zoo spoedig
geval binnen een week, hun volledig adres
öp te geven aan den burgemeester van
hun woonplaats. Allen moeten er voor
zorgen, dat de militaire goederen, weise
hun worden medegegeven, naar behooren
worden bewaard en onderhouden.
De paardenoppassers van de officieren,
wier paarden particulier eigendom zajn,
niet
mogen
tenzij zij zijn vervangen
met groot verlof worden gezonden.
Hiervoor zal t.z.t. een afzonderlijke regeling worden getroffen.
Op de persconferentie, welke gisteren
op het Duitsche gezantschap te Den Haag
deelde de perschef, de
werd gehouden,
mede,
dat, na voorbesprekinJanke,
heer
gen tusschen Duitsche en Nederlandsche
autoriteiten, een overeenkomst was getroffen, waardoor een zeer groot gedeelte van
de Nederlandsche militairen," die thans
nog in dienst zijn en als krijgsgevangenen
werden beschouwd, naar hun haardsteden
én later tot hun werkzaamheden kunnen
terugkeeren.
Gisteren heeft reeds 50 procent van
hen aanzegging gekregen, dat zij naar
huis kunnen gaan.
De rest wordt geleidelijk na 24 Mei uit
den dienst ontslagen.
Deze demobilisatie zal geregeld worden
door Nederlandsche officieren. Slechts de
beroepsmilitairen zullen nog in dienst

"

CONTROLE

OP VREEMDELINGEN
IN GRIEKENLAND
Het D.N.B. meldt: De Grieksche bladen

publiceeren' een verordening van den minaster van binnenlandsche zaken, krachtens welke elke vreemdeling, die Grieksch
grondgebied betreedt, zich binnen 48 uur
persoonlijk moet melden bij de politieautoriteiten, en ook steeds de papieren
brj zich moet hebben, waarin zijn verblijf
in Griekenland gerechtvaardigd wordt.
Overtreders van deze verordening worden
uitgewezen of geïnterneerd.

Het operatie-terrein in
Frankrijk
Wy geven hierbij een kaartje dat het
gedeelte van Noord-Frankrijk weergeeft,
waar de Duitsche operaties tegen de geallieerden nog in vollen gang zijn. Van uit
Parijs en Abbeville (deze laatste stad is in

Duitsche
gegeven,

handen) zijn afstandstralen aanter oriënteering hoever de legers
van elkander liggen.

1 Bij het Katerveer is nu §
1 een echte pont in ge- l
| bruik genomen, zooals 1
| die welke vroeger jaren 1
| lang het vervoer hebben 1

f gediend.

DUITSCHE SUCCESSEN BIJ
NARVIK
Het D.N3. meldt: Nabij Narvik heeft de
Duitsche luchtmacht op 23 Mei aanzien,
hjke successen geboekt. Een vijandelijke
kruiser werd door twee zware bommen
getroffen en een andere
kruiser kreeg vijf
zware bomtreffers. Men kan erop rekenen,
dat beide schepen verloren zijn. Een slagschip en een kruiser of een torpedobootjager werden getroffen
door bommen van
kleiner kaliber en werden zwaar aan het
voorschip beschadigd

DUITSCH-ZWEEDSCHE
BESPREKINGEN
Het D.N.B. meldt: De opperbevelhebber
van de Duitsche strijdkrachten in Noorwegen, generaal von Falkenhorst, heeft
op 21 Mei een onderhoud gehad met den
opperbevelhebber van de Zweedsche weermacht, generaal Thirnell, aan de NoorschZweedsche grens bij Storlien. Een aantal
practische vraagstukken betreffende de
regeling van de grensverhoudingen werd
met succes besproken.

AARDBEVING TEISTERT PERU.
D.N.B, meldt: Geheel Peru is door een
zware aardbeving getroffen. In Lima wer-

den tot nu toe 30 dooden en 500 gewonden
geteld. De materieele schade is in de naburige steden Callao, Chorrillos en Barranco veel grooter dan in de hoofdstad. De
verliezen zijn nog niet te overzien, aangezien geheele straten zijn ingestort. De
telegrafische verbinding is verbroken. De
regeering heeft naar alle deelen van het
land vliegtuigen gezonder, om hulp te verleenen.

uit

Berlijn:

Over het legerbericht schrijven de Duitsche bladen, dat de door dit bericht aangegeven stand van den grooten slag in
Frankrijk en België gekenmerkt wordt
door een aanzienlijke inkrimping van het
gebied, dat de Engelsche, Fransehe eh
Belgische legers nog als strijdgetoied ter
beschikking staat. Het groote suces van
de doorbraak der Schelde-stelling en den
opmarsch van de Duitsche gepantserde
strijdkrachten naar de Kanaalkust worden met groote opschriften vermeld.
De „Lokalanzeiger" noemt het vermetel
en kortzichtig, indien men in de vijandelijke hoofdsteden de geringe veranderingen
in het kaleidoscopische beeld van den
oorlog, daar de vernietiging van een groote
groep der Belgische, Engelsche en Fransehe strijdkrachten voltrokken wordt, benut voor een uiterlijke verbetering van de
stemming, als ware de oorlog tot stilstand
gekomen. Er zal, zoo zegt het blad, weer
een ontstellende schrik volgen, want de
oorlog is niet tot stilstand gekomen, hij
gaat verder.
Het „Hamburger Fremdenblatt" herinnert eraan, dat er vandaag pas veertien dagen verloopen zijn sedert het groote
Duitsche afweéroffensief in het Westen.
Hoewel de slag in Noord-Frankrijk nog
niet ts beëindigd, zoo merkt het blad
op, grenzen de resultaten, welke thans
reeds zijn vast te stellen, aan het wonderbaarlijke. Het blad ziet de resultaten
voornamelijk als volgt:
1. Duitschland staat in den rug van
dien geweldigen verdedigingswal, waarmede de Fransehe generale staf de vruchten van de overwinning van 1919 voor alle
tijden beveiligd dacht te hebben. Frankrijk is gedwongen een open veldslag te
leveren tegen den midden in het eigen
land staanden vijand.
2. Tusschen de verbonden legers in
Noord-Frankrijk en het overige deel van
het Fransehe leger is een hechte wig gedreven.
3. Het bezit van de Kanaalkust, welke
in Holland, in een gedeelte van België en
in het gebied van de monding der Somme
reeds thans voor de Duitsche weermacht
is verzekerd, heeft den oorlog in een
sprookjesachtig korten tijd tot voor de
Engelsche kust en het Britsche rijk gebracht.
4. De omsingielingsslag aan de Kanaalkust, welke slag met doelbewuste juistheid
door Duitschland tot een overwinnend
eind wordt gevoerd, heeft in Parijs en
Londen een catastrophale stemming veroorzaakt. Engeland heeft zijn democratie,
resp. zijn staatsorde, ten grave gedragen.

STEENKOOLNOOD IN FRANKRIJK
D.N.B. meldt van de Fransen—Zwitsersche grens: Reeds in de eerste dagen van
den slag in het Noorden hebben de Fransehe spoorwegen hun verkeer buitengewoon beperkt. Nadat de belangrijke
steenkoolmijnen van Noord-Frankrijk
door de Duitsche troepenoperaties van
ne overige Frankrijk waren afgesneden, is
de Fransehe industrie en ook het spoorwegwezen in de grootste moeilijkheden
geraakt, vooral daar de hoop tenminste
geringe hoeveelheden steerkool uit Engeland te krijgen bij den stand van zaken
definitief opgegeven moest worden. De regeering heeft thans voor het verkeerswezen een eerste consequentie in deze situatie moeten trekken. Zij bestaat in een
vergaande verplaatsing van het zwaartepunt op de binnenscheepvaart Er is bevolen, dat in de toekomst de scheepvaart
op de rivieren datgene op zich moest
nemen, wat de spoorwegen niet meer kunnen presteeren. Het tempo der riviervaart
zal opgevoerd worden en alle beschikbare
en nog op eenigerlei wijze bruikbare schepen moeten in bedrijf worden genomen.

DE VOLMACHTEN IN ENGELAND
Het D.N.B. meldt: Churchill heeft reeds
gebruik
gemaakt van zijn bijzondere volmachten. Gisteren werd officieel medegedeeld, dat in Belfast 76 leden der Ira gearresteerd zijn.

Hard wordt er gewerkt aan de opruiming van de vernielde spoorbrug

DE TREINENLOOP

bezettingsoverheid is tot alle medewerking

VAN EN NAAR ZWOLLE
Naar Groningen loopen, van Zwolle uit
nu drie treinen per dag, volgens de volgende dienstregeling:
Zwolle
7.09
10.59
14.59
Meppel
7.52
11.42
15.42
Hoogeveen
8.22
12.12
16.12
Assen
9.05
12.55
16.55
Groningen
9.40
13.30
17.30
regeling
Omgekeerd is de
aldus:
Groningen
10.25
14.15
18.15
Assen
11.02
14.52
18.52
Hoogeveen
11.45
15.35
19.35
Meppel
12.16
16.06
20.06
Zwolle
12.56
16.46
20.46
Deze treinen geven in Groningen aansluiting op Leeuwarden volgens de volgende dienstregeling:
Groningen v.
6.08 10.08 14.08 17.50
Leeuwarden a.
7.36 11.36 15.36 19.18
De treinen van Leeuwarden op Groningen vertrekken aldus:
7.50
11.41
15.41
19.41
komen
te
aan
om:
Ze
Groningen
9.18

13.09

17.09

en geven van daar uit weer aansluiting
op Zwolle.
De treinen naar Groningen geven eveneens aansluiting, al zal men dat onder de
huidige omstandigheden niet te letterlijk
moeten opvatten, op Nieuwe Schans en
Delfzijl. De treinen naar Leeuwarden geven verbinding op Steenwijk, Stavoren en
Enkhuizen.
In den treinenloop van Almelo naar
Zwolle is in zooverre een wijziging gekomen, dat de trein, die, volgens de eerder
in ons blad afgedrukte dienstregeling, te
Zwolle om 11.21 aankwam, daar nu 11.11
arriveert, en dus ook 10 minuten eerder
van Almelo vertrekt.
Van Zwolle naar Coevorden vertrekken
twee treinen, te weten om 9 en 13 uur,
en van Coevorden naar Zwolle vertrekken
de treinen om 12.45 en 19.15. Ze stoppen
aan elk tusschenstation.
De " dienstregeling van de treinen van
Hattemerbroek op Apeldoorn is aldus:

21.09

Hattemerbroek.. V. 7.38 9.38
Hattem
V. 7.44 9.44
Wapenveld
stopt 7.49 9.49
Heerde
stopt 7.55
9.55
Epe
V. 8.04 10.04
stopt 8.12 10.12
Vaassen
Het Loo
V. 8.21 10.21
Apeldoorn
A. 8.29 10.29
Van de omgekeerde richting:
Apeldoorn
V. 6.38 8.38
Het Loo
V. 6.47 8.47
Vaassen „.. stopt 6.55 8.55
Epe
7.
V. 7.04 9.04
stopt 7.11
Keerde
9.11
Wapenveld ..stopt 7.17
9.17
Hattem
V. 7.23 9.23
Hattemerbroek
A. 7.28 9.28

..

11.38
11.44
11.49
11.55
12.04
12.12
12.21
12.29

13.38
13.44
13.49
13.55
14.04
14.12
14.21
14.29

15.38
15.44
15.49
15.55
16.04
16.12
16.21
16.29

17.38
17.44
17.49
17.55
18.04
18.12
18.21
18.29

19.38
19.44
19.49
19.55
20.04
20.12

21.38
21.44
21.49
21.55
22.04
22.12
22.21
22.29

20.21

20.2.9

14.38
20.38
12.38
16.38
18.38
20.47
12.47
14.47
16.47
18.47
14.55
18.55
20.55
12.55
16.55
13.04
15.04
17.04
19.04
21.04
21.11
15.11
19.11
13.11
17.11
13.17
15.17
17.17
19.17
21.17
21.23
13.23
15.23
17.23
19.23
19.28
21.28
13.28
15.28
17.28
In verband met den loop der treinen in
In verband met het feit, dat de spoorbrug te Wiene is opgeblazen, en zoodoende
deze richting is de busdienst Hattemerbroek—Apeldoorn v.v. weer
stop gezet, geen treinverbinding tusschen Zutfen en
evenals de busdienst Apeldoorn—Kampen. Hengelo mogelijk is, is met ingang van
gisteren door de Ned. Spoorwegen een
De treinen naar Apeldoorn geven aansluiting op de treinen naar Dieren.
dienst in werking gesteld tusschen Goor
De treinen van Zwolle naar Zutfen, die en Zutfen.
ook aan alle tusschengelegen stations
De treinen naar Zutfen vertrekken om:
stoppen, vertrekken van Zwolle om:
8.50 10.50 12.50 16.50 18.50 20.50
8.08
11.08
16.08
19.08
Zwolle
vertrekken
de
Van Zutfen naar
Aankomt van Zutfen te Goor:
treinen om:
8.39 10.39 12.39 16.39 18.39 20.39
12.57
16.57
19.57
8.57
10.38
10.47
10.55
11.04
11.11
11.17
11.23
11.28

.

Zwolle

Mededeelingen vanden
burgemeester

Voor de microfoon der radiodistributie
zeide de burgemeester vanmiddag, dat hij
morgen, Zondag, niet voor de radiodistributie zal spreken.
Nogmaals bracht hij onder de aandacht,
dat het sirenengeloei op a.s. Maandag om
12 uur 's middags slechts een oefening is.
Het is goed hierop ook de aandacht van
buren, familie en vrienden te vestigen.
Het telefoonverkeer.

Over het interlocaal telefoonverkeer
deelde de burgemeester mede: Het verkeer met Assen, Beilen, Hoogeveen en omgeving is hersteld. Het automatisch verkeer met de telefoondistricten Deventer
en Hengelo is eveneens hersteld.
Het verkeer met het centrum en het
Westen van het land ondervindt nog
groote vertraging.
In Limburg, Brabant en Zeeland is nog
vrijwel geen enkel kantoor te bereiken.
Bereikbaar zijn momenteel den Bosch en
Tilburg.

Reiniging.

Nogmaals is er de aandacht op gevestigd, dat het noodzakelijk is, aan den reinigingsdienst geen afval mee te geven, die
zonder stankverspreiding kan worden bewaard.
Papier verscheure men en voorts werke
ieder er toe mee om de hoeveelheid huisvuil zoo gering mogelijk te maken.

HELPERS VOOR ONZE SOLDATEN
Onze soldaten keeren naar huis terug.
Dat is voor hen niet gemakkelijk. Er zijn
slechts weinig vervoermiddelen voor hen
ter beschikking en zoo is het dus begrijpelijk, dat hulp van de zijde der burgerij
wel gewaardeerd zal worden.
Het is prachtig te hooren, dat de leiders der 3 Zwolsche padvindersgroepen
de verkenners en voortrekkers opgeroepen
heibben om zich in uniform te melden bij
de Keersluisbrug. Zij zullen zich belasten
met het vervoer van bagage van militairen, die te voet van het Katerveer naar
de stad komen.
De burgerij is verzocht voor dit doel
bakfietsen ter beschikking van de padvinders te stellen.

Z.A.C.-ZWOLSCHEBOYS
ten bate van het Roode Kruis
Dank zij de militaire maatregelen is
voor a.s. Zondag het Zwolsche Boys-elftal
zeer versterkt, daar de spelers Borst en
Diks gisteren met groot verlof zijn thuis
gekomen. De opstelling der elftallen is
thans als volgt.
Z.A.C.: Drost, de Groot, Reimerink; Dogger, Dutman, Knevel, Backers, Meekers,
Tulp, Levie en Westerink.
Zwolsche Boys: Ester, v. Heerde, v. Dijk;
A. Meekers, Bredewold, Hillebrand; W.
Meekers, F. J. Diks, N.N., J. T. Borst,
Oordt.

"

MEN KAN ZEILEN
Doch met

voorzichtigheid.

Van verschillende zijden

vraagt

men ons,

Kan er op den
IJssel gezeild worden? Het antwoord der autoriteiten is bevestigend. Er is niets tegen en men
kan gerust gaan zeilen, ook op den IJssel. Al-

hoe het staat met de zeilsport.
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leen moet men van deze rivier den Gelderschen
oever mijden, omdat daar nog steeds gevaar
yan landmijnen bestaat.

ZONDAGSSCHOOL NED. PROT.
BOND
De kinderen, ook die uit Assendorp, der
Zondagsschool van den Ned. Prot. Bond,
worden Zondag, op de gewone uren, aan
„Ons Huis" verwacht.

DOKTERS- EN APOTHEKERSDIENSTEN
De volgende.artsen nemen morgen den
geheelen dag, doch alleen in dringende
gevallen den Zondagsdienst waar:
Dr. A. ten Doesschate, Ter Borchstr. 14,

Elisab. H. Hengeveld, Koestraat 28, P. J.
Liefrinck, Burgem. v. Roijensingel 14, P.
P. Roozendaal, Walstraat 30.
Voorts is in de week van 26 Mei—l Juni
de apotheek van dr. H. Wuite, Burgem.
van Roijensingel 16, den geheelen dag en
voor bijzondere gevallen ook des nachts,

en voorkomenheid bereid. Er schijnt echter een Nederlandsche rijksinstantie te
zijn, die vooralsnog moeilijkheden in den
weg legt, en die het den ondernemer ook
onmogelijk maakt zijn voornemen ten uitvoer te leggen om een dienst in gang te
stellen tusschen Zwolle en het station Hattemerbroek, ten gerieve van de reizigers,
die nu door onvoldoende voorziening in
de vervoergelegenheid, genoodzaakt zijn
dien langen weg te loopen.
Het ware te wenschen, in het belang
van de publieke zaak, dat er, iets op zou
kunnen worden gevonden, ónzen stadsautobusdienst, in welken vorm dan ook
aangepast aan de tegenwoordige omstandigheden, wederom in het leven terug
te roepen, niet alleen voor nu, maar ook
opdat een dienst, die in zooveel behoeften
voorziet, niet' met ondergang bedreigd
wordt.

met vreugde begroet
Een passagier van den eersten trein, die
gisteren, nadat het verkeer van 10 Mei af
gestagneerd was, weer van Zwolle naar
Groningen reed en daardoor in staat gesteld werd den dagelijkscfren arbeid te
hervatten, schrijft over die gebeurtenis 't
volgende:
Wij rijden weer.
Het is 6 uur en 40 minuten, Vrijdag 24
Mei en de eerste trein naar Groningen, na
den oorlog, schuift langzaam het station
Zwolle uit. In den trein zitten nog maar
weinig reizigers. Uiterst langzaam rijdt de
trein langs de vernielingen: kapotte rails
en biels, verbrande wagons, ruïnes van
gebouwen. Bij den overgang aan den Deventerweg ligt een vernielde goederenwagen in het tuintje van een woonhuis
Maar dan, na den overweg, krijgt de
trein wat meer snelheid. In de landen melken de boeren het vee. Met groote belangstelling kijken zij naar den voorbijkomenden trein. Wéér een trein! 't Begint weer
wat te lijken, zeggen hun gezichten.
Als in vroeger jaren stopt de trein op de
reeds lang als personenstations geschrapte
haltes Dedemsvaart en Coevorden. Een
chef is hier niet. De dienstdoende >.oofdconducteur neemt die functie waar. Hij
geeft een teeken van vertrek en voort gaan
we weer naar Meppel.
Een blik uit het portierraam op de
spoorrails overtuigt voor de zooveelste maal
van de waarheid, dat rust-roest. De spoorrails op den overweg te Staphorst, anders
glimmend wit, omdat er ieder uur snelle
treinen over rennen, zijn tot rood-verroeste strepen verworpen in de voorbije
dagen, toen geen spoorwagenwiel ze beroerde
Bij aankomst op het station Meppel
tergend langzaam schuift de trein hier
binnen
zien we weer verschillende vernielingen en daarna een ten deele vernietigde brug over de Hoogeveensche vaart,
maar allerwegen: nieuwsgierige menschen,
die den trein aanstaren als ware het 1839!
Tusschen Meppel en Hoogeveen: Koekange, een rustig en vredig station. Zoo
rustig en vredig, dat de Dieselperiode het
schrapte uit het spoorboekje. Maar nu
herstellen wij het weer in eere. Er zijn
echter ook nu geen passagiers, wél nieuws-

—

gierigen.

Zoo gaat het ook op de andere reeds
vergeten statior netjes na Hoogeveen: Bellen, Hooghalen. Het is als in vroeger jaren,
toen we op gelijke wijze naar Groningen
boemelden.
In Assen wordt de trein met gejuich begroet. De verpleegsters van een ziekenhuis
staan voor de ramen en op de balkors en

geopend.

Wat is er aan te doen?
Wanneer men zich even verplaatst in
den toestand, waarin wij veertien dagen
geleden leefden, en zich de onzekerheden
herinnert waardoor het maatschappelijk
leven werd lam gelegd, moet er zich over
verbazen en verheugen, dat wij inmiddels
nog wel niet over de geheele Unie, maar
toch over een zeer breede lijn tot meer normale omstandigheden terug keerden. De
taaie Nederlander zit .niet lang met de
handen in het haar, en in het herstel van
den gewonen gang van zaken vond hij bij
de Duitsche overheid in 't bezette gebied al
die medewerking, welke deze kon verleenen met inachtneming van wat zij voor
eigen heil en veiligheid noodig achtte.
Dit laatste is nu eenmaal het onafwendbaar gevolg van den oorlogstoestand.
Onder wat zich geleidelijk herstelde, ten
voordeele van het maatschappelijk en
economisch leven, is het verkeer een
voorname factor. Men kan weer, zij het
met eenige beperking, telegrafeeren en
telefoneeren, de post brengt ons weer brieven uit nagenoeg het geheele land, en er
is weer een „spoorboekje" en er zijn weer
regelingen van busdiensten, waardoor
bijna het geheele land weer bereisbaar is.
Wat wij in onze stad, die zijn gewone
aanzien weer grootendeels heeft herkregen, erg missen, is de stadsautobusdienst.
Deze heeft in de ruim 10 jaren van zijn
bestaan, zich hoe langer hoe meer ingeburgerd, en behoorde niet alleen tot het
Zwolsche stadsbeeld, maar ook tot het
Zwolsche leven.
Jammer genoeg ligt deze dienst thans
stil. Het personeel, een tiental menschen,
meest huisvaders, is werkloos en aangewezen op de publieke kas. Het kapitaal
der onderneming vreet zijn eigen rente op
en negen wagens staan onproductief in de
garage. Het steeds intensiever geworden
verkeer tusschen de buitenwijken onderling en met centrum is in de langzaamheid teruggedrongen, en voor ouden van
dagen en hen, die zich minder gemakkelijk
bewegen, uitermate bemoeilijkt. Wij zijn,
wat het stadsverkeer betreft, weer ruim
10 jaren achteruit gezet.
Het bezwaar is, dat onze stadsautobusdienst, anders dan die in verscheiden andere gemeenten, b.v. Enschede, niet over
de noodige benzine beschikken kan. Ware
dat wel het geval, dan zou de ondernemer
gaarne zijn bussen weer laten rijden, zij
het dan ook in beperkten dienst, vooral
nu het traject tengevolge van de ingebruikname der nieuwe Diezerpoortenbrug,
weer zooveel eenvoudiger en meer economisch kon worden gereden. Dan zou het
kapitaal weer productief zijn, het personeel weer aan den arbeid gaan
het verlangt te werken, zoo noodig tegen een
loon, dat niet uitgaat boven den steun,
die zij nu krijgen
en zou het stedelijk
verkeer, dat toch zulk een voorname factor is in het maatschappelijk en economische leven, weer zijn gebaat. Aan medewerking van het gemeentebestuur onti breekt het allerminst, en ook de Duitsche

—
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COEVORDEN-HOOGEVEEN
Een advertentie in dit nummer geeft kennis
van de beperkte dienstregeling der N.V. Eerste
Drentsche Stoom tram weg Mij.
Het betreft hier de 'busdiensten op Coevorden
Hoogeveen

BIOSCOOP DE KROON

Bel Ami.
Vlotte film van
Willy Forst
Willy Forst, die in vroegere jaren reeds
filmacteur een opmerkelijke figuur

als

was, heeft later als regisseur ook zeer

belangrijk werk verricht. In de afgeloopen
jaren is hij echter weer gaan spelen, zonder zijn regisseurswerk op te geven,
zoodat we thans Willy Forst als acteur

zien optreden in door hem zelf geregisseerde films. Dat was b.v. het geval met
„Ik ben Sebastian Ott", die kort geleden
in De Kroon draaide en thans met de
hoofdfilm uit het nieuwe programma
„Bel Ami'"
Het is een vlotte comedie, gemaakt naaiden gelijknamigen roman van Guy de
Maupassant. Willy Forst speelt er de
hoofdrol in. Hij is de Parijzenaar George
Duroy, de man, die door middel van zijn
connecties met vrouwen, carrière, maakt.
Willy Forst geeft hem als een nog al sympathieke jaietsnut, een man, die aanvankelijk w<fciig karakter toont, wat o-m.

Staphorst;

—

—

— —
—

—
—

Z-vollerkerspel.

VERTROKKEN: E. J. de Clercq, van Aplein 16 naar Meppel.
Wed. F. H. Coenradi,
geb. Schilte, van Eiland 27a naar Leens.
*S. Beetz, van van der Helststraat 22 naar
Amsterdam.
Wed. B. Krol, geb. Schiphorst,
"'S.
van Rembrandtlaan 83 naar Avereest.
van Sloten, van Goudsbloemstraat 56 naar

—

—

—

—

Groningen.

* is gehuwd.
GEVONDEN EN

Met

VERLOREN

17 t/m 24 Mei.
Gevonden: een cape; een rijwielbel.merk;
Van

eenige rozenkransen; eenige vulpotlooden;
eenige rijwielen; eenige tassohen; een duimstok; een jachthond; eenige polshorloges;
eenige portemonnaies; eenige bankbiljetten;
eenige brillen; eenige armbanden; een glijer;
een mes; eenige kerkboekjes; een sleutel van

een melkbus; een snelbinder; een sleutel; een
handwagen; een paar handschoenen; een
ceintuur; een dameshoed; eenige kinderman-

teltjes; een geldsbedrag; een tortelduif.
Verloren : Een zwart gelakt heerenrijwiel merk Z.A.C.; Eenige koffers met inhoud
bij de betonbrug alhier; Een pakje inh. breiwerk en pennen; Een hond (terriër) bruin
'met zwart, teef; een bruin lederen actentasch, inhoudende papieren Rechtbank Groningen, o.a. benoeming notaris; een wit hondje
(bij het oog een zwart vlekje); een wit met
zwarte damesvulpen en bruin etui; een zilveren
rozenkrans; een bril in doos; een distributiekaart; een bruin jongens jasje; een zilveren
damespolshorloge met zwart lint; een zilveren
armband; een bankbiljet van f 10( verloren

van 19-5-40.

ZWOLLERKERSPEL
LOOP DEK BEVOLKING,
Gevestigd: *A.

*E. Hulleman van Genne F 96

Ir. J. Hoojjkaas van Spoolde
A 192 naar Zwolle; *J. A. v. Dam van Oude
Wetering H 5 naar IJsselmuiden; Wed. C.
Steenbergen—Lange van Spoolde A 187 naar
Zwolle; *A. Boerdam van Laag Zuthem C
40-7 naar Heino; *S. Prins van Roebolligehoek G 31 naar Hasselt; *H. Bongers van

naar Avereest;

Streukel F 156-1 naar Hasselt.
Met

*

is gehuwd.

NIEUWLEUSEN

Hulsebosch van Hasselt naar

Genne F 96; *W. V. Meijer van Amsterdam
naar Berkurn Veldhoek D 111-4; *T. G. v. d.
Kolk, van Wijhe naar Hoog Zuthem C 9; *W.
C. Poelhekken, van Enschede naar Laag Zuthem C 40-3; J. Boers, van Nieuwleusen naar
Genne F 93; *L. J. v. Dalfsen van Genemuiden naar Zalné D 13-V; "H. J. Ruijvekamp
van Zwolle naar Ittersum B 106-14; *A. de
Leeuw van Zwolle naar Ittersum B 312-2; *H.
M. Deen van Zwolle naar Berkurn Poepershoek E 40-4; *A. Hartkamp van Heino naar
Berkurn Veldhoek D 123; *H. J. Schroten van
Hasselt naar Genne F 86; *W. Rolleman van
Ommen naar Hasselterdijk G 23.
Vertrokken: A. Roessink van Ittersum B 106-14 naar

—

den minister, die ten val kwam door Bel
Ami's toedoen.
En dan toont George Duroy zich een
man van karakter. Hij weet minister te
worden een dag lang. Doch in dien korten
tijd herstelt hij veel kwaads, dat door
zijn toedoen is aangericht.
Het is klaarblijk Willy Forst's bedoeling
geweest een luchtige amusementsfilm te
maken en als zoodanig is deze rolprent
dan ook geslaagd. Willy Forst geeft een
vlotte typeering van „Bel Ami". Ook de
andere in de film voorkomende personen
zijn goed getypeerd o.a. door Hilde Hildebrand, Olga Tsjechowa en Ilse Werner.
Voorts draait o.m. nog een komische
film met Oharly Ohase in de hoofdrol en
het Polygoon journaal, dat de intocht der
Duitsche troepen in Amsterdam, Den Haag
en Haarlem geeft.

als veldwachter.

Het hoofdbestuur van den Algemeenen Nederlandschen Politiebond heeft, gezien de desbetreffende stukken, aan den heer H. Holties,
gemeente-veldwachter in de gemeente Nieuwleusen, het verguld zilveren kruis voor dertigjarigen trouwen politie-dienst uitgereikt.

van Zwolle, over Dedemsvaart.

GEVESTIGD: *A. Boxma, Korenbloemstraat 82 van Heerenveen.
*A. van der
Linde, Hoofdstraat 26 van Den Helder.
*J. J. Steenbergen, Bagijnesingel 35 van Zwollerkerspel. — Wed. G. Steenbergen, geb. Lange, Bagijnesingel 35 van Zwollerkerspel.
Wed. G. J. Borgmeijer, geb. van de Beek,
*H.
Frans Halsstraat 34a van Hattem.
A. Smit, Hortensiastraat 81 van Eindhoven.
*A. Pleijzier, Hoekstraat 27 van Genemuiden.
P. Gerbranda, van Nagellstraat 11 van
Deventer.
J. Hooijkaas, van Nagellstraat 7

van

Amsterdam; A. Groen van Spoolde A 110
naar Zwolle; Wed. M. M. van der Klocht—
Doornenbal van Holten F 115 naar Hasselt;
*W. Netjes van Oude Wetering H 38 naar

30-jarig jubileum

DE BUSVERBINDING MET

VESTIGING EN VERTREK

De eerste trein na den oorlog

Stadsautobusdienst

overal sporen van den oorlog in vernielde
seinhuizen en gebouwen en dan eindelijk,
na twee uur en vijf en veertig minuten:
Groningen met een onbeschadigd en druk
station.
Knarsend stopt de trein. Blijde menschen halen blijde passagiers af. Het eerste
contact is weer tot stand gebracht.
Maar in bijna drie uren!
En dan te weten, dat in het begin van
deze maand de Diesel ons nog in 1 uur en
6 minuten naar Groningen bracht!

en

Weer naar Groningen

—

zij wuiven enthousiast naar den voorbijgaanden trein.
Vries, Zuidlaren, overal stopt de trein,

Zuinig met het leidingwater.

De burgemeester van Nieuwleusen verzoekt
het leidingwater alleen te gebruiken voor huiselijke doeleinden. Voor buitenwerk, zooals
schrobben en dergelijke, dient ander water
gebruikt te worden.

MEISJE MET FANTASIE
ZIJ LICHTTE GOEDGELOOVIGE DAME
VOOR DUIZENDEN OP
Een nog jong meisje, afkomstig uit een
zeer ongunstig gezin, kwam verleden jaar
in dienst bij een Utrechtsche dame, wier
grootste geluk het was, wel te doen. Zieken en armen klopten nooit tevergeefs bij
haar aan. Het meisje, dat zeer beschaafd
weet op te treden, doch dat even leugenachtig als onbetrouwbaar is, wist zich snel
in te dringen in de gunst van de goedgeloovige dame. Deze idealiste was diep getroffen door de „zielige" verhalen, die
haar hulp in de huishouding wist op te
disschen over haar kennissen. Zoo zou een
Utrechtenaar, een bejaarde man, zich op
den rand van een faillissement bevinden;;
bovendien had zijn gezin jarenlang met
ziekten en tegenslag te kampen gehad en
nu was de man weer getroffen door een
oogziekte.

Mevrouw was diep getroffen. Zij hielp;''
niet slechts met levens- en Versterkende
middelen, maar ook met geld. Royaal en
afdoende. Ten minste, dat meende mevrouw, maar geld noch levensmiddelen'
bereikten ooit het jammerlijke gezin te
Utrecht. Het meisje, dat zich met de verzending zou belasten, zou al het geld zelf
hebben gehouden. Zij beweert, dat zij het
geld aan een tusschenpersoon heeft gegeven en dat die het aan den Utrechtenaar zou geven. Hoe het ook zij, de liefdadige mevrouw is duizenden kwijt geraakt en het meisje leefde op zeer royalen
voet.
Ten slotte rook mevrouw lont en de
dienstbode werd gearresteerd. De psychiater, die haar onderzocht, verklaarde haar
ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank te
Utrecht ontsloeg haar van rechtsvervolging en gelastte haar plaatsing in een
kranzinnigengesticht voor den tijd van
een jaar.
Thans diende deze zaak voor het gerechtshof te Amsterdam. De procureurgeneraal, mr. Versteeg, eischte bevestiging
van het vonnis der rechtbank. Plaatsing
van verdachte in een krankzinnigengesticht voor den tijd van een jaar. Arrest
5 Juni.

RADIO-UIT ZENDINGEN
ZONDAG.
Jaarsveld 414.4 meter. 8.00 N.C.R.V, 12.00
V.A.R.A. 6.00 N.C.R.V. 7.00 V.P.R.O. B.oo—
12.00 V.A.R.A.
Kootwijk 1875 meter. A.V.R.0.-uitzending.
MAANDAG.
Jaarsveld 414.4 meter. K.R.0.-uitzending. 6.30—6,50 V.P.R.O.
Kootwijik, 1875 m. N.C.R.V.-tiitzending.

AGENDA
ZONDAG: Z.A.C.-terrein half 3: Z.A.C.—.
Zwolsche Boys.
Urbana B—l2uur Dansen.
Bioscoop De Kroon: Hedenavond 6V-, en
Zondag van 2 uur: „Bel-ami", met Willy;
Forst.
Bioscoop Buitensocieteit. Hedenavond
half acht, Zondag half drie en half acht:„Verwaarloosde Jeugd".

—

BUITENSOCIETEIT.

De Dead
End Kids
in

VERWAARLOOSDE

JEUGD

blijkt uit de Marokko-intrige, waardoor
een minister zich gedwongen ziet af te
treden.
In wezen raken deze dingen „]Jel Ami",
zooals een revue-vriendinnetje hem genoemd heeft, niet veel. Totdat een meisje,
dat diepere gevoelens bij „Bel Ami" gewekt heeft, hem flink de waarheid zegt.
pngekikikiger wijs is. zij de dochter ivan

Verwaarloosde jeugd, de film.die deze
week in de Buitënsocieteit draait, is een
typisch Amerikaansche film. Amerikaansch door het probleem dat er gesteld
wordt, het probleem der verwaarloosde
jeugd der sloppen, dat misschien nergens
zoo nijpend is als in de wereldstad NewVork en door de manier waarop het is
uitgewerkt.
De oorspronkelijke titel van de film is
„Crime School", en met deze scholen voor
den misdaad zijn bedoeld de Amerikaansche tuchtscholen, die de verwaarloosde
jeugd met hun barbaarsche systeem „opvoeden" tot moordenaars.
Het eerste deel van de film laat ons het
leven van de „Dead End Kids" zien, in een
slop in New-York, een „doodloopende
straat". En door deze jongens met hun
gezichten van misdadigers in-de-dop, stuk
voor stuk, die een „gangster", die zijn leven op de electrische stoel eindigt, zonder
een spier van zijn gezicht te vertrekken,
als het hoogste ideaal van mannelijkheid
beschouwen, is dit deel het beste deel van
de film geworden ,beter dan de scènes in
de tuchtschool, met de goede en de booze
directeur en de wonderbaarlijke manier,
waarop alles op zijn pootjes terecht komt.
Ze hebben een totaal andere moraal dan
de „gewone" menschen, deze kinderen, aan
wie bijna geen enkele redelijke kans geboden wordt om iets anders van hun leven
te maken dan hun groote voorbeelden, de
electrische-stoel misdadigers ervan gemaakt hebben, en de „dead end kids" we-

De „Dead End Kids" J
en Humphrey Bogart. Ê

mentaliteit volkomen aannememaken.

ten deze

lijk te

Humphrey Bogart speelt een goede rol
als de inspecteur, die veranderingen ten
goede aanbrengt, rustig en sympathiek, en
(
Gale Page is een aardige aantrekkelijke
zuster. Het verhaal is vrij simpel: het gaat
in deze film in de eerste plaats om het
probleem, dat eraan ten grondslag ligt.
Een aantal jongens uit een achterbuurt,
die op weg zijn om volkomen te degenereeren, verwonden een opkooper van gestolen
goed, en worden daarom opgestuurd naar
een tuchtschool. Ze maken daar al direct
kennis met de barbaarsche opvoedingsmethoden, die de directeur er op nal
houdt, en die bijna een funeste invloed op
hun toch al zoo wankel gefundeerde leven
hebben, maar gelukkig komt juist op het
goede oogenblik een inspecteur, die de
boel flink reorganiseert en via een aantal misverstanden de jongens weet te)
redden.
Vooraf gaat een avontuurlijke film uit
Mexico „De roos van de Rio Grande", met
zingende bandieten en mooie Mexicaansche meisjes.

Zaterdag 25 Mei 1940

De Duitsche successen
Frontbericht
het D.N.B.

van

Het frontbericht van het D.N.B, van 24
Mei luidt als volgt:
Bij de beoordeeling van den militairen
toestand, zooals deze zich vandaag (24
Mei) voordoet in het Noord-FranschBelgische gebied, vallen twee dingen in
het bijzonder op: de aanvalsprestatie der
infanterie-divisies, die tegen een minstens even sterken tegenstander in het
veld geworpen zijn en de bewegelijke leiding der snelle Duitsche troependeelen. In
zware gevechten heeft de Duitsche infanterie den zich hardnekkig verweerenden
tegenstander,
die vertrouwde op een
krachtig versterkte waterhindernis, over
de Scheldestelling teruggedrongen en is
doorgedrongen in de stad Gent zelf. Na het
overwinnen van de Scheldestelling ten
Zuiden van Gent gelukte een aanval tot
op den Westelijken oever van de Leye. In
de sedert den aanvang van het Westelijke
offensief verloopen veertien dagen heeft
de infanterie juist aan den Noordelijken
Vleugel in de gevechten met de voornaamste krachten van den tegenstander
de superioriteit van de Duitsche opleiding
en van den aanvalsgeest zelf boven uitgelezen, numeriek sterkere vijandelijke
strijdkrachten bewezen. Hetzelfde kan ook
gezegd worden van de gevechten aan de
Maas ten Oosten van Sedan, waar het de
infanterie gelukte, den tegenstander uit
zijn sterke vestingsysteem te werpen, een
pantserwerk te bestormen en door dezen
aanval op een voor den tegenstander buitengewoon ongunstig punt de Duitsche positie belangrijk te verbeteren. Nadat allereerst de grensposities van den vijand
onder den voet waren geloopen 'en de
doorbraak door de verdere verdedigingslinies van den vijand tot stand was gebracht, moest de strijd met de hoofdkrachten van den tegenstander komen.
De infanterie heeft, zooals de laatste
dagen toonen. zich ook in deze zware worsteling op schitterende wijze doen kennen.

De snelle eenheden, die eerst in Westelijke richting langs de Somme tot aan het
Kanaal oprukten, vervolgens een afweerflank naar het Zuiden vormden, maar bijna tegelijkertijd reeds met sterke strijd-

krachten naar het Noorden aanvielen,

verdienen om de bewegelijke leiding ook
bijzondere aandacht. Hoe eenvoudig deze
tactiek achteraf ook lijkt, vooral wanneer
zij tot volledige successen leidt, zij eischt
toch bijzondere aandacht en besluitvaardigheid. Het zonder haperen functionneeren der berichtenverbinding heeft ook
hierbij een groote rol gespeeld. De gevechten, die zich aan den binnenkant van
den om de vijandelijke legers geslagen
ring sedert den koenen opmarsch tot aan
de kanaalkust afspelen, stonden in het
teeken van samenwerking vol opoffering
tusschen de infanterie, de snelle eenheden
en het luchtwapen. Alleen dank zij het
gemeenschappelijk optreden van alle wapensoorten kon verhinderd worden, dat
de tegenstander uitbrak. In de eerste
dagen na de omsingeling van den vijand
was hij numeriek in de meerderheid en
had hij nog niets van zijn gevechtswaarde
verloren. Ofschoon het luchtwapen de
verbindingswegen en ravitailleeringswegen
tusschen de afzonderlijke eenheden van
den vijand terstond fel had aangevallen,
kon de vijandelijke leiding nog aanzienlijke strijdkrachten, vooral aan gemotoriseerde en gemechaniseerde eenheden in
het gevecht werpen. Alle uitbraakpogingen
zijn gestrand op de vastberaden houding
van de Duitschers en ook in den naar het
Westen vooruitgeschoven wig heeft de toestand zich ten gunste van de Duitschers gewijzigd. Door het nazenden van
infanteriedivisies werd een evenwicht in
de krachtverhouding bereikt, die plaatselijk reeds in superioriteit is veranderd.
Door de versterking van deze spil komt
nu de snelle opmarsch naar Boulogne en
Calais beter tot uitwerking.
Een overzicht.
meldt
verder:
het einde van
Aan
D.NJB.
de tweede week van het groote Duitsche
offensief in het Westen wordt de toestand

van welingelichte zijde als volgt samengevat:
1. De oorlog is naar Frankrijk overgebracht en de Duitsche troepen zijn tot de
kust van het Kanaal doorgedrongen.
2. Het in Noord-Frankrijk en België geconcentreerde geallieerde leger, dat zich
reeds door België op weg naar Duitschland bevond, is teruggeslagen, heeft zware
verliezen geleden en is tenslotte in een
groote tang gekneld. Alle pogingen om
hieruit te breken hebben schipbreuk geleden.
3. De vestingen Luik, Namen en Maubeuge, welke een eventueelen stoot van
Duitschland moesten opvangen, zijn 'onder den voet geloopen.
4. De Duitsche luchtmacht heeft een
groot aandeel aan de overwinning. Sedert
het begin van het offensief zijn ongeveer
2400 vliegtuigen van den vijand vernield.
5 .De Duitsche weermacht staat vlak
voor de voor Engeland zeer gewichtige
havens aan het Kanaal. Het optreden van
de Duitsche luchtmacht hier is éen groot
gevaar voor de Britsche kust.
Aan het einde van de tweede week van
het offensief staat het Duitsche leger
voor het tot stand brengen van het eerste
deel der opdracht. Deze opdracht zal zijn
vervuld, wanneer de kust van het Kanaal
tot aan de monding van de Somme in
Duitsche handen is.

Aflevering van veevoeder
Beperking van het verbod
Het rijksbureau voedselvoorziening deelt
mede, dat in afwijking van het bericht,
waarbij alle aflevering van veevoeder aan
veehouders wordt verboden, wordt bepaald,
dat in zeer uitzonderlijke gevallen, n.l.
wanneer dit verbod de instandhouding der
dieren ernstig in gevaar brengt, het met
B IV genummerde deel van den bestelbon,
hetwelk geldig was voor de week van 19
tot 26 Mei, wederom geldig verklaard kan
worden.
De geldigverklaring kan geschieden door
den provincialen voedselcommissaris of
den plaatselijken bureauhouder door op
het evengenoemde deel van den bon met
rooden inkt te vermelden: „geldig tot 26
Mei" en deze woorden met zijn stempel te
waarmerken.

tAdv.)

Ernstige

waar-

schuwing
TWEE JONGENS ZWAAR
GEWOND
Weest voorzichtig

met

onbekende

voorwerpen
Een zeer treurig en betreurenswaardig
ongeval heeft zich gisterenmiddag op het
Alexanderplein te Den Haag voorgedaan,
dat een ernstige waarschuwing inhoudt.
Twee 13-jarige jongens, M. in 't V. uit de
°«demansstraat en A. de V. uit de Weis-

senbruchstraat waren omstreeks drie uur
ter hoogte van het perceel no. 13 aan het
spelen. De eerste was daarbij in het bezit
Van een trotylpatroon, die hij had opge-

vischt uit de sloot voor de Alexanderkatzerne en met een mes werd dit uiterst gevaarlijke voorwerp opengepeuterd. Toen de
inhoud op de straat werd uitgeklopt, ontstond een hevige ontploffing, waardoor in
tV. de rechterhand werd afgerukt. Bovendien bekwam hij verwondingen aan
hoofd en knieën, evenals de V., die ook
verwondingen aan de handen opliep. Beiden zijn in ernstigen toestand naar het
ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd.
Dit ongeval toont weer eens aan, hoe
voorzichtig kinderen, doch ook ouderen, moeten zijn, wanneer zij voorwerpen vinden, die hun vreemd zijn.
Men kan aannemen, dat de zoo gevaarlijke trotylpatronen, doch ook andere ontplofbare stoffen, als handgranaten en dergelijke, op vele plaatsen
van ons land nog te vinden zijn. Het
ware gewenscht, dat kinderen door
ouders of onderwijzers gewezen worden
op het groote gevaar, dat deze voorwerpen opleveren. De onderwijzers
zouden ook bij den aanvang van de
schooluren de zakken der aan hun
zorgen toevertrouwde kinderen kunnen inspecteeren. Wanneer iets gevonden wordt, dat gevaar kan opleveren,
is het het beste oogenblikkelijk de politie te waarschuwen, die op deskundige
wijze de voorwerpen zal verwijderen.
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rende d. legerruimten, e. barakken, f. naderingsloopgraven. Het gedeelte van het
verwoeste gebied, dat als verboden geldt,
wordt door den burgemeester van de betrokken gemeente aangeduid.
Van het verbod kan door den opperbevelhebber van land- en zeemacht of, namens dezen, door den militairen commandant, belast met de opruiming in eenig
gebied, op daartoe gedaan verzoek schriftelijk ontheffing worden verleend; aan een
ontheffing kunnen voorwaarden worden
verbonden.
Een verleende ontheffing kan zonder
opgave van redenen worden ingetrokken.
4. Ontheffing wordt geacht van rechtswege te zijn verleend aan: a. personen,
die zich uit hoofde van hun ambt, beroep
of bedrijf in meerbedoelde gebieden moeten ophouden of zich moeten begeven
naar de sub. b bedoelde personen: b. personen, die hun woonplaats hebben in
de verboden gebieden.

INLICHTINGEN OVER
MILITAIREN

De opperbevelhebber van land- en zee-

macht brengt, in overleg met den Duitschen bevelhebber in Nederland, het
volgende
ter algemeene kennis.
die

schriftelijk

inlichtingen

wenscht te vragen en te ontvangen over
een Nederlandsch militair, dient een brief-

kaart

BESTRIJDINGSMIDDELEN TEGEN
ZIEKTEN AAN GEWASSEN

De directeur-generaal van den landbouw
maakt bekend, dat het afleveren van bestrijdingsmiddelen tegen ziekten
be-

en

schadigingen van land- en tuinbouwgewassen aan verbruikers van deze middelen
is verboden in grootere hoeveelheden dan
voor onmiddellijk verbruik noodzakelijk is.
Voor nadere inlichtingen wende men zich
tot het rijksbureau voor kunstmestdistributie, Alexanderstraat 19, 's Gravenhage.
Tel. 182768.

DENATUREEREN AARDAPPELEN.
Beëindiging van den steun.

HOE AAN TE VRAGEN

leder,

ROTTERDAM

Met ontplofte projectielen
De burgemeester van Rotterdam deelt
mede, dat in de eerst volgende dagen niet
ontplofte projectielen tot ontploffing zullen worden gebracht. De bevolking behoeft zich bij het waarnemen der ontploffingen niet te verontrusten.
Deze werkzaamheden kunnen ongeveer
tien dagen in beslag nemen.

met

betaald antwoord (dubbele
briefkaart) te richten aan het Algemeen
Informatiebureau Marnixstraat 18 's Gravenhage, onder zoo volledig mogelijke opgave van naam, voornamen, geboortedatum, rang, lichting, en troepenonderdeel.
De antwoordkaart moet door den aanvrager zelf van zijn eigen adres worden voorzien, terwijl de aanvrager tevens aan de
keerzijde van deze antwoordkaart de hierboven bedoelde gegevens als naam, voornamen, enz. moet invullen.

Het rijksbureau voedselvoorziening deelt
mede, dat het denatureeren van aardappelen met recht op steun niet meer zal
plaats vinden, aanvragen tot denaturatie,
welke reeds zijn ingediend, zullen niet
meer worden afgewikkeld.
Echter zullen voor denaturaties, welke
reeds zijn verricht, de daarvoor vastgestelde steunbedragen worden uitgekeerd.

OPVANGEN VAN LEGERPAARDEN

In overleg met den bevelhebber der
Duitsche ■ troepen in Nederland deelt de
opperbevelhebber van land- en zeemacht
mede, dat, indien iemand bemerkt, dat
ergens paarden los rondloopen, die behoord hebben c.g. behooren tot het Nederlandsche of Duitsche leger, hij verplicht is dit te melden aan den dichtsbijzijnden troepencommandant, die zorg zal
dragen, dat de paarden worden opgevangen.

ONZE NATUURMONUMENTEN
Hebben weinig geleden.
Het dagelijksch bestuur der Vereeniging
tot behoud van natuurmonumenten in
Nederland deelt mede, dat de bezittingen
der vereeniging in het algemeen geen
schade van beteekenis hebben opgeloopen.
Dit geldt o.m. voor de uitgestrekte terreinen, die als recreatieoord van zoo bijzonder belang zijn, als de Veluwezoom met
inbegrip van het landgoed de Imbosch,
voor de Wolfhezer bosschen, voor het Leuvenumsche bosch, voor het venr.engebied
onder Oisterwijk, de Heilooer bosschen enz.
Alleen de bezittingen onder Loon op Zand
en Drunen leden eenig nadeel, dat evenwel spoedig hersteld kan zijn.
Het bestuur der vereeniging voorziet
uiteraard vele moeilijkheden voor het voldoen aan haar groote geldelijke verplichtingen, doch zij meent er op te mogen rekenen, dat heel het Nederlandsche volk
zal beseffen hoe waardevol de bezittingen
van de vereeniging zijn voor hen, die behoefte hebben aan ontspanning in de
vrije natuur.

CENTRALE VOOR WERKLOOZENZORG
Kampwerk wordt voortgezet

Verwijzende naar een officieele aankondiging van het departement van sociale zaken, afdeeling sociale jeugdzorg,
maakt de Centrale voor werkloozenzorg,
gesticht op initiatief van den raad van
Nederlandsche kerken voor practisch
Christendom bekend, dat het kampwerk
voor jeugdige werkloozen en het internaatswerk voor meisjes, uitgaande van de
Centrale, op normale wijze zal worden
voortgezet.
Jeugdige werkloozen van 16 tot en met
24 jaar kunnen zich voor deelneming aan
de kampen op de gebruikelijke wijze opgeven bij de plaatselijke comités of recht-

streeks bij het secretariaat van de centrale: Janskerkhof 15, Utrecht.

DE BINNENLANDSCHE
BEURTVAART
Voorwaarden voor

deelneming.

De opperbevelhebber van land- en zeemacht heeft, blijkens de Staatscrt. van
gisteren besloten, dat het deelnemen aan
de binnenlandsche beurtvaart slechts veroorloofd is, wanneer de ondernemer lid is
van de vereenigingen, aangesloten bij het
Nederlandsche bir.nenvaartbureau en hij
beschikt over een z.g. beurtvaart-ontheffing. Afvaarten en routes worden vastgesteld door 't Nederlandsche binnenvaartbureau. Er zal franco worden vervoerd,
tenzij de omstandigheden zulks niet toelaten, in welk geval vooruitbetaling .kan
worden gevorderd.
Voor de vrachtprijzen gelden de richtlijnen aangegeven in de prijsverordening
van 15 dezer.
Verder wordt een commissie ingesteld
voor het bevorderen van een juiste behandeling van beurtvaart-aangelegenheden. Beslissingen van deze commissie behoeven de goedkeuring van den regeeringscommissaris voor den wederopbouw.
De2,e verordening treedt vandaag in
werking.

NEDERL. STAATSLOTERIJ
De directeur der Nederlandsche staatsloterij maakt bekend, dat de uitgestelde
trekkingen van de vijfde klasse der 483
staatsloterij zullen plaats hebben op 10

e

Juni 1940 en

volgende dagen.

HET ONDERWIJS
EENDRACHTIGE SAMENWERKING
De zes organisaties bij het openbaar en
bijzonder onderwijs, vertegenwoordigd in
de commissie voor georganiseerd overleg
in onderwijszaken, hebben dezer dagen
een bespreking gevoerd. Daarbij werd eenstemmig besloten, met terzijdestelling van
hetgeen verdeelt, zich ter beschikking te
stellen van de regeering met de bedoeling
om het onderwijs zoo goed mogelijk voortgang te doen vinden.
Zij sloten zich daarbij aan bij de regeeringspublicatie, volgens welke op den
voorgrond moet staan, dat het onderwijs
gegeven worde in waardigen, nationalen
geest.

De secretaris-generaal, waarnemend
hoofd van het departement van onderwijs,
kunsten en wetenschappen, heeft op haar
verzoek een deputatie uit deze organisaties ontvangen, welke mededeeling deed
van het besluit der organisaties en dit
toelichtte.
Door den secretaris-generaal werd de
verzekering gegeven, dat hierbij alle medewerking verleend zal worden, die onder
de gegeven omstandigheden mogelijk zal
zijn.

Op 14 Mei heeft de vroegere Nederlandsche regeeVng zich naar Engeland
begeven en het Nederlandsche volk aan
zijn lot overgelaten. Onder invloed der
Duitsche wapens en beseffend dat een
verdere ' tegenstand volkomen nutteloos
zou zijn heeft de Opperbevelhebber der
Nederlandsche troepen te land en ter zee
nog denzelfden dag besloten aan de geheele Nederlandsche weermacht het bevel te geven den strijd te staken en de
wapens neer te leggen. Met dit, voor een
soldaat zwaar besluit, heeft de Opperbevelhebber der Nederlandsche troepen in
hooge mate inzicht in den werkelijken militairen toestand bewezen. Hij heeft ten volle
beseft dat ieder uur der voortzetting van
dezen onzinnigen strijd voor zijne troepen
en zijn bevolking
slechts ontzettende
bloedoffers zou brengen en in dit geval
steden en dorpen aar. een totale vernieling
waren prijs gegeven. Toch zou dit aan het
feit van een Duitsche overwinning niet het
minste hebben veranderd.
Toen de vroegere Nederlandsche Regeering door haar conspiraties met Engeland en Frankrijk den strijd tegen
Duitschland teweeg heeft gebracht en zoodoende tegen een weermacht wier kracht
door de voorafgaande gebeurtenissen bewezen was, heeft zij van het begin af aan
onverantwoordelijk gehandeld. Had de
vroegere regeering niet geluisterd r.aar Engelsche raadgevingen maar een werkelijke
bewaard dan zouden alle nu
neutraliteit
gebrachte offers van goed en bloed onnoodig zijn geweest.
Nu de wapens zijn neergelegd is de Nederlandsche bevolking in staat haar
vreedzamen arbeid te hervatten.
leder wordt verzocht na deze verschrikkelijke dagen tot zijn gewoon werk terug
te keeren, maar hrj trede ook op tegen
zulke gewetenlooze elementen, die voortdurend door passieven weerstand of actieve
daden onrust stichten en daardoor den
voortgang van het burgerlijke leven en de
openbare rust en orde willen verstoren.
Volgens het beve.l van den Führer rzal
de Duitsche Weermacht haar best doen
om aan ieder het lot van de bezetting zoo
dragelijk mogelijk te maken. Zij zal leven
en eigendom der bevolking tegen alle vijandelijke aanvallen .beschermen en de
vredelievende elementen zoo veel mogelijk steunen. Daartegenover zal de Duitsche Weermacht een
ieder vernietigen,
die rust en vrede verstoord.
De Militaire Bevelhebber in Nederland
(Op verzoek van de Duitsche autoriteiten wordt deze oproep heden herplaatst).

Brand in distilleerderijpakhuis te Schiedam
Gistermiddag te ongeveer half vijf is
brand uitgebroken in een pakhuis van de
distilleerderij N.V. J. J. Melchers W.zoon
aan den Noordschesingel te Schiedam.
Het vuur ontstond door tot nog toe onbekende oorzaak op den zolder van het
pakhuis, waar een groote partij boekweitdoppen lag opgeslagen. Deze doppen worden gebruikt voor vulling in kisten, waarin de kruiken gedistilleerd verzonden
worden.
Dit zeer brandbare materiaal veroorzaakte een enorme vuur- en> rookontwikkeling, zoodat groot alarm werd gegeven,
waarop twee motorspuiten en twee ladderwagens uitrukten. Onder leiding van den
onder-commandant van de brandweer, ir.
C. E. Alexander, werd het vuur met tien
stralen aangegrepen. Van drie zijden
werden groote massa's water geworpen in
dezen feilen, uitslaanden brand, welke op
verscheidene plaatsen het dak van den
zolder vernielde. Door het krachtig ingrijpen van de brandweer gelukte het,
het vuur binnen een half uur onder de
knie te krijgen, zoodat te vijf uur alle
gevaar geweken was en met twee stralen
aan de nablussching kon worden begonnen.
De zolder bleek geheel uitgebrand. Het
pakhuis, waarin zich de expeditie-afdeeImg bevond, heeft groote waterschade geleden. Bovendien bevonden zich in het
pakhuis nog twee z.g. grondvaten met ongeveer 25 hectoliter gedistilleerd, dat door
het bluschwater waardeloos werd gemaakt. Omtrent de schade, welke door
verzekering wordt gedekt, kon nog geen
mededeeling gedaan worden.
Enkele ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen waren onder leiding van
den chef verificateur, den heer J. W. Ris,
aanwezig ter bewaking van het gedistilleerd.

—

Werken
is er grooter zegen,
Dien de stervling heeft gekregen
Voor zijn kort verblijf op aard?
Met het hoofd of met de handen,
Arbeid, ongeacht de standen,
Is van al het meeste waard.

—

altijd weder trachten,
Werken
naar
kennis
en naar krachten
Om
Met een helder wakker oog,
Naar een resultaat te streven,
Dat voldoening geeft in 't leven
En den weg wijst naar omhoog.

—
—

Werken
vrouwen zoo als mannen,
Toegewijd en ingespannen
Als een keur op het bestaan;
Werken
mannen zoo als vrouwen,
Met den steun van het vertrouwen,
Dat iets nuttigs wordt gedaan.

STELLINGEN EN VERWOESTINGEN
De opperbevelhebber van land- en zeemacht heeft een verordening uitgevaardigd, waarbij de toegang tot en het verkeer binnen de volgende gebieden is verboden: a. die, waarop door de Nederlandsche Weermacht stellingen, in welken
Vorm ook, zijn aangelegd; b., die, waarin
als gevolg van oorlogshandelingen ver-

—
—

vrouwen zoo als mannen,
Werken
Nieuwe krachten, nieuwe plannen,
Uit een eerlijk, flink gemoed;
mannen zoo als vrouwen,
Werken
Alle handen uit de mouwen,
In het streven om te bouwen,
Maakt het leven sterk en goed.
P. GASUS.

woestingen zijn aangericht.
Onder stellingen wordt onder meer verstaan de strook grond, gelegen binnen een
Afstand van 300 m rondom: a. gevechts-

—

aan de bevolking
van Nederland!

Welken

VERBODEN GEBIEDEN

opstellingen voor alle wapens; b. schuilplaatsen, hindernissen
waaronder begrepen mijnenvelden —, c. munitiebergeh opslagplaatsen, alsmede de bijbehoo-

Oproep

De Rotterdamsche d?kloozen, die in verschillende plaatsen van ons land zijn ondergebracht, krijgen een
De Vereeniging Hulp voor Onbehuisden in Amsterdam doet haar naam ««
liefderijke verzorging.

—

asn
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Inlichtingen
over ivegen
en verkeer
Uit rapporten, welke de A.N.W.B. heeft
ontvangen van zijn consuls, heeft de Bond
de onderstaande aanvullende lijst kunnen
opstellen, waarin men gegevens vindt over
den toestand van wegen en bruggen rondom verschillende gemeenten.
ARNHEM. Rijwielpad Arnhem-Nijmegen.
veel geleden. Brug weg. Pontonbrug bij
Malbürgen. Indien in gebruik voor troepenverkeër, dan nog een pontveer.
Alphen a.d. Rijn, Assendelft. Beekbergen,
Beetsterzwaag, Borne, Boskoop, Brielle,
Dieren, Drumpt, Egmond Binnen, Elburg, Eist (Bet.), Gorredijk, Gorssel,
's Gravenhage, Haarlemmermeer, Heelsum, Heerenveen, Hillegom, Krommenie,
Lunteren, St. Michelsgestel, Midwoud,
Mijdrecht, Nieuw Leusen, Oostvoorne,
Otterlo, Oudkarspel, Oude Nledorp, Oudewater, Ouderkerk a. d. IJssel, Putten,
Rosmalen, Sliedrecht, Steenwijk, Texel,
Usquert, Vianen, Vlaardlngen, Vollenhove, Voorthuizen, Vreeland, Witmarsum, Urnuiden, Zaandam alles normaal.
Breda-Roosendaal, Breda-Tilburg berijdbaar.
Breda-Antwerpen berijdbaar, doch waarschijnlijk niet tot Antwerpen.
Breda-Roosendaal-Bergen op Zoom-Goes
berijdbaar; echter zeer twijfelachtig, of
het gedeelte in Zeeland reeds opengesteld is voor gewoon verkeer. Vermoedelijk niet.
DALFSEN. Alles normaal. De brug bij Vilsteren over de Regge is nog niet hersteld. De brug bij Lemelerveld (kerk)
wel voor rijwielen, niet voor auto's.
DEDEMSVAART. Alles normaal. Bij Balkbrug nog geen overtocht mogelijk.
DEVENTER. De weg Deventer-Zutphen
niet voor zwaar autoverkeer.
DIEMEN. Vrij normaal. Wegen eenigszins
te lijden gehad, vooral tusschen Diemen
en de Beyimer; voornamelijk voor wielrijders bezwaarlijk.
EDAM. Alles normaal. De wegen bij Volendam zijn gedeeltelijk onbruikbaar.
EERBEEK. Alles normaal. Verkeer over
Apeldoorn-Dierensch kanaal niet mogelijk.
'S-HEERENBERG. Alles normaal. Te Doetinchem overtocht per roeiboot. ZeddamWehl is goedu ook Zeddam-Beek-Didam.
'S-HERTOGENBOSCH. Wegen en rijwielpaden normaal. Verkeer over de bruggen
over de Zuid-Willemsvaart niet mogelijk,
wel over Ortherbrug en Dungensche
brug.
HOOGEVEEN. Verkeer over noodbruggen
mogelijk.
LOPPERSUM. Alles normaal. Ook de weg
Gror.ingen-Delfzijl. Overigens alle wegen in Noord-Oost Groningen normaal.
OPKEUSDEN. Omgeving van deze plaats
alsmede van Kesteren, Ochten, Dodewaard eenigszins bezwaarlijk. Groot verkeer op sommige wegen niet mogelijk,
o.m. tusschen Heteren en Eist.
Wehl is goed, ook Zeddam-Beek-Didam.
PAPENDRECHT. Alles normaal. Brug over
de Noord mag niet bereden worden.
SCHIPHOL. Op 21 Mei nog geen verkeer
mogelijk tusschen autosnelweg en Amstelveen.
STAPHORST. Alles normaal. Brug in den
hoofdweg Staphorst-Meppel over de
Reest alleen voor rijwielen en voetgangers.
Tilburg-Moergestel-Best-St. OedenrodeEindhoven berijdbaar.
Valkenswaard-Eir.dhoven normaal.
WAGENINGEN. Alleen toegankelijk op verklaring van het hoofd der gemeente, dat
men er moet zijn. Doorgaand verkeer
omgelegd.
Verbindingen over den IJssel voor het
autoverkeer alleen mogelijk te Kampen
en voorloopig bij Westervoort. Te Kampen zeer gebrekkig, naar het Noorden
verdient Westervoort de voorkeur. Te
Deventer is overtocht mogelijk voor voetgangers en fietsen.
AFSLUITDIJK. Verkeer over den Afsluitdijk is mogelijk. Men dient zich echter
in het bezit te stellen van een Passierschein, aan te vragen bij den Feldkommandantur ter plaatse.
VEERDIENSTEN. Pontveer naar Olburgen
(Dieren) alleen per roeiboot.
Hellevoetsluis-Middelharnis (haven)
functionneert weer.
Numansdorp-Willemstad vaart weer.
Vlaardngen-Vondelingenplaat-Pernis
werkt normaal.
Wessem pontveer in dienst.
Opheusden, Ingen en Eek en Wiel normaal.
BUSVERBINDINGEN. Eindhoven-Weert:
geen busdienst.
Rotterdamsche Tramweg Mij.: alle autobusdiensten en tramdiensten in IJsselmonde, Hoekschewaard, Voorne-Putten,
Goeree-Overflakkee functlonr.eeren weder.
VIOS, Den Haag. Tot nadere aankondiging op de heele uren van het Oranjeplein van 8 tot 20 uur. Route: Rijswijk,
Vreedenburgerweg, Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk, Naaldwijk, 's Gravenzande, Monster, Poeldijk.
Westlandsche Stoomtram Mij. Om de 2
uur naar 's Gravenzande en Hoek van
Holland van 9.30 tot 19.30 uur.
Amersfoort-Soesterberg-Zeist-Rheenen:
tramdienst elk uur om 7.36, 8.36 enz. tot
18.36.
Utrecht-Zeist kwartiersdierst (tram).
De wegen Delden-Hengelo, Delden-Borne,
Delden-Almelo zijn normaal. LochemDiepenheim-Delden moet van Diepenheim voor auto's over Hengevelde genomen worden. Ommen-Almelo zoowel over
Vriezenveen als over Nijverdal gestremd.

.

PERSONEN IN HET BUITENLAND
Geen berichten via Roode Kruis
Naar aanleiding van tallooze verzoekpn
die bij het Roode Kruis binnenkomen om
bemiddeling te verleenen voor mededeelingen aan of correspondentie met personen in buitenland of in overzeesche gewesten, vestigt het Nederlandsche Roode
Kruis er de aandacht op dat het tot nader
bericht aan geen van deze vermei, "m gehoor vermag te geven.

RECHTZAKEN

OVERVAL OP EEN 75-JARIGE

Twentsch Centraal
Station

VROUW

Onderzoek naar verd.'s geestvermogens
gevorderd.
Op 22 Maart j.1., kort na middernacht,
was een 23-jarige drukker de woning van
een alleen wonende 71-jarige dame te
Monster binnengedrongen en bij die gelegenheid had hij een beurs, inhoudende
ongeveer 90 gulden, weggenomen, nadat
hij de oude vrouw onder bedreiging met
een dolkmes op haar bed had vastgebonden. Voor dit feit heeft de verdachte op 9
Mei j.l. voor de Haagsche rechtbank terechtgestaan en de officier van justitie
heeft toen een gevangenisstraf van 3 jaren
tegen hem geëischt.
In deze zaak voorloopig
uitspraak
doende, gelastte de rechtbank een onderzoek naar verdachte's geestvermogens.
Een letterzetter uit Leiden, die in de buit
gedeeld had en tegen wien een jaar gevangenisstraf werd geëischt, werd tot vijf
maanden gevangenisstraf veroordeeld.

GEMEENTE-ONTVANGER VAN
VELSEN VEROORDEELD
Acht maanden gevangenisstraf.
Veertien dagen geleden stond voor de
Haarlemsche rechtbank terecht de vroegere gemeente-ontvanger van Velsen, J. J.
W., wegens verduistering van ongeveer
f 2300 ten nadeele van de gemeente in
1927. Twee jaar na zijn benoeming was
verdachte reeds met de fraude begonnen,
door een termijn van de ontvangen grootboekrente niet te verantwoorden. Verleden
jaar had hij f 40*0 uit de gemeentekas
overgeschreven op de rekening van het
Witte Kruis te Velsen, waarvan hij penningmeester was. Deze overschrijving geschiedde, omdat hij ook in de kas van deze
vereeniging een tekort had.
Teneinde het tekort in de gemeentekas
weer aan te zuiveren, ram hij f 400 weg
van het geld van de kostwinnersvergoeding, waarover hij eveneens het beheer
voerde. De rechtbank veroordeelde hem
gisteren, conform den eisch, tot 8 mnd.
gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest.

Jaarverslag 1939
Aan het jaarverslag van het Twentsch
Centraal Station voor Electrische Stroomlevering is het volgende ontleend:
Met diep leedwezen maken wij melding
van liet overlijden van den heer ir. A. B.
Hulshoff Pol in September, die vanaf 1921

tot aan zijn overlijden commissaris onzer
vennootschap is geweest. Hij heeft steeds
oen warme belangstelling voor de vennootschap getoond. De aangename samenwerking met hem en de waardevolle adviezen,
die wij van hem ontvingen, hebben wij zeer
gewaardeerd en zullen wij in dankbare

herinnering houden.
Wat 't bedrijf, de centrale en de netten
betreft, mag geconstateerd worden, dat de
voltooide centrale een mooi afgerond geheel
vormt.
Het electriciteitsverbruik bleef dit jaar
stijgen, met het resultaat, dat over 1939
ruim 17 % meer in het net werd afgeleverd
dan over 1938; hierbij is de levering aan de
N.V. Eiectriciteitsfabriek IJsselcentrale te
Zwolle buiten beschouwing gelaten. De
eerste maanden van 1940 geven een verdere
stijging te zien.

In 1939 werden 109.023.130 kWh opgewekt, waarvan 101.901.650 kWh aan het
net werden afgeleverd.

Het personeel bestond op 31 December
1939 uit: 147 man, tegenover 144 man op
31 December 1938.
Aan loonen en salarissen werd een bedrag
van f 336.585.19 uitgekeerd, waarvan
f 281.146.63 op de exploitatierekening
drukt.
De balans vermeldt o.m. in debet:
terreinen, gebouwen, inrichtingen, kabels
enz. f 5.180.556.74; voorraden f 418.424.39;
debiteuren f. 382.584.17; vooruitbetaalde

Gewichtig!
in het voorjaar r
ds Inwendige organen, bloed en darmen
zuiveren, VERSTOPPING, overtollig vet.
aambeien, rheumatische pijnen doen verdwijnen, slakken en giftstoffen uit het
lichaam verwijderen door een grondige
kuur met Dr. Schieffar's Stoff.
wisselingzou t. De weldadige werking is verrassend.

Flaconli.lt, Dubbele flacon 11.71 bi| apothakcr*
an vakdrogisten.

(Adv.).

Verschillende stroomleveringscontractcn
met grootverbruikers werden tot wederzijdsche tevredenheid hernieuwd of ge- kosten f 15.449.54 ;belegde gelden f 920.934.98
kassa en kassiers f 691.750.55; totaal
wijzigd.
Met de IJsselcentrale was reeds eenigen f 7.609.701.37;
en in credit: aandeelenkapitaal f 3.188.000
tijd overleg gaande om in de^toekomst te
komen tot den bouw van een koppellijn dividend reservefonds f 596.543.—; vernieuwingsfonds f 886.150.86; reserve voor
tusschen de centrales te Zwolle én Hengelo.
diverse doeleinden f 1.498.819.96; reserve
De ingetreden oorlogstoestand was oorzaak,
voor personeel en andere uitkeerigen
dat dit overleg in een sneller tempo voortf 166.684.97; crediteuren f 636.172.22;
gang vond en tusschen beide vennootschapDe verlies- en winstrekening vermeldt in
pen overeenstemming werd verkregen om,
debet:
zoodra de regeering daartoe haar goedkoersverlies belegde gelden f 111.042.—;
keuring zal hebben verleend, tot den bouw
over te gaan. Het doel van deze koppellijn interest f 118.422.83; afschrijvingen
is, de bedrijfszekerheid van beide centrales f 670.404.13; totaal f 1.362.199.32;
en in credit: saldo exploitatierekening
te verhoogen, doordat men elkaar over deze
f
1.362.199.32.
lijn bij catastrophale storingen kan helpen.

-

Wij hebben de

zee en

wij hebben het duin

.

Wij hebben de zee en wij hebben het
duin, heeft een onzer dichters gezegd, en
de wereld en al de vormen van de oneindige, lachende, bloeiende aarde en o zon,
uw genade! Dat alles hebben wij inderdaad en wij houden het en wij willen er
opnieuw na zware gespannen dagen een
stuk levensvreugde in trachten te vinden,
gedachtig aan een ander dichterwoord, dat
van den Duitsch-Zwitserschen schrijver
Gottfried Keiler:
Trink o Auge, was die Wimper halt,
Von dem gold'nen Ueberflusz der Welt!
(Drink in, o oog, wat uw wimpers kunnen bevatten van den gouden overvloed
der wereld).
Dit is er, die blijft er, die gouden overvloed der wereld. Wat ook moge komen
of gaan, wisselen of wankelen, hoe de
geluiden in het menschenleven en in de
geschiedenis der menschheid zich ook af
moge wisselen. Er schijnt altijd weer een
zon over een bloeiende lentewereld, er
ruischt altijd weer een. Meiwind door het
nog voorjaarsfrissche gebladerte. Altijd
weer zingen er vogels: een leeuwerik
schiet op over de velden, een kievit roept
over het land, een wulp schalmeit door
het duin, een nachtegaal orgelt in de bosschen. Altijd weer golven er wateren en
ruischt het riet langs de oevers. Homerus
spreekt ervan in zijn epische gedichten en
Guido Gezelle vertolkt iets van wat in
"t ranke riet valt te beluisteren. Het gaat
mee door de eeuwen, zoolang er kinderen
aan de oevers van wateren staan en menschen zich over het spiegelend vlak gaan
buigen, een biezen kistje dreef erin in het
oud en ver Egypteland en een wijze uit
een verre eeuw zal er zijn vergelijking met
het menschenleven aan ontleenen. Er
staat een eik in 't woud van Dodona en in
de Germaansche bosschen, waar Wodan's
wilde Jacht overheen stormt, er staat een
eik aan onzen Gooischen heiderand, een
eik aan Drachten's hoofdweg, vele eiken
staan aan vele wegen in Nederland, in de
wereld. Het is hetzelfde, de jaren, de
eeuwen door en toch niet hetzelfde, het is
het groote veelvoudige, duizendvoudige
leven, dat in rozenknop en sterrelicht, in
zonneglans en kinderglimlach zich openbaart. En juist in dagen, zooals zij achter
ons liggen, waarin het leven heel broos en
brekelijk wordt en wij gaan moeten langs
den donkeren afgrond van den dood, komt
iets van dat levenswonder ons vaak meer
nabij. Juist dan kan het leven in zijn
schoonheid, in zijn diepte, in zijn eenvoud,
in zijn heiligheid ons zeer lief worden,
zoodat wij het zeggen kunnen met Jacqueline van der Waals, ook in ar dere levenssituaties dan die waarin zij verkeerde, die
wist dat haar leven maar kort meer duren
kon:

Sinds ik het weet, werd mij de overvloed
De schoonheid en de zoetheid aller dingen,
Die my alom omgeuren en omringen,
Nog wèl zoo liefelijk en wèl zoo zoet.
Sinds ik het weet schijnt mij de atmosfeer
Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen,
Het Ls of ieder zintuig en vermogen
Nog fijner werd en scherper dan weleer.

nabi'i"

Sinds ik het weet is God mij meer
En vaak, in d' ernst van 't aardsche spel

.."'.;

verloren,

Zoo ernstig en zoo diep als nooit te voren
Gevoel ik plots Gods glimlach over mij.
A. L. B.'

COMMISSARIS VAN POLITIE
TE HOORN

—

Huiswaarts na bange dagen. Geëvacueerde inwoners uit Wageningen keeren per
Rijnaak naar hun woonplaats terug

SPORTNIEUWS
VOETBAL.

9 Juni a.s. te

Amsterdam

groote nationale
athletiekwedstrijden te organiseeren. Het

programma omvat nummers voor dames
en heeren (A, B en C klasse) voor juniores
en voor meisjes.
DAMMEN.

DE WEDSTRIJDEN TEN BATE
VAN ROTTERDAM

OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN ZWOLLE

Tusschen Amsterdam, Den Haag, Utrecht
en Haarlem.
Omtrent de voetbalwedstrijden, welke
de Amsterdamsche Voetbal Bond zal organiseeren ten bate van Rotterdam, kunr.en
wij nog het volgende melden: de Amsterdamsche Voetbalbond heeft reeds de toestemming voor deze wedstrijden ontvangen van Utrecht en van Dsn Haag. Natuurlijk zal ook Haarlem zich daaraan niet
onttrekken, maar zij, die voor dezen bond
met den A.V.B, hebben onderhandeld,
meenden goed te doen eerst de toestemming van het voltallige bestuur van dien
bond af te wachten.
Het programma luidt als volgt: 29 Mei:
Amsterdam-Den Haag en Utrecht-Haarlem; 5 Juni: Den Haag-Utrecht en Haarlem-Amsterdam; 12 Juni: AmsterdamUtrecht en Den Haag-Haarlem; 19 Juni:
Den Haag-Amsterdam en AmsterdamHaarlem; 26 Juni: Utrecht-Den Haag en
Amsterdam-Haarlem; 3 Juli: UtrechtAmsterdam en Haarlem-Den Haag.
Een heele competitie dus, waardoor de
aantrekkelijkheid van deze wedstrijden
nog wordt vergroot. En teneinde voor de
spelende bonden een goeden stimulans te
hebben heeft de vereeniging „De Amsterdamsche Sportpers" voor deze ontmoetingen als prijs een prachtigen zilveren beker
uitgeloofd. De opbrengst van deze wedstrijden is bestemd voor den wederopbouw
van Rotterdam.
Het Amsterdamsche elftal is voor den
eersten wedstrijd, welke op' 29 Mei in het
Olympisch Stadion wordt gespeeld, en
waarvoor de Duitsche autoriteiten hun
toestemming hebben gegeven, als volgt
samengesteld: Doel: Ferwerda (81. Wit);
achter: Wilders (81. Wit) en Caldenhove
(DWS); midden: Stijger (81. Wit), Anderlesen (Ajax), Fanger (DWS); voor: Drager (DWS), Hazeweyer (AFC). van No'
Westphal en Bergman (allen 81. Wit). Al~
reserves fungeeren Van Stokken, Trock en
Melchers (allen DWS) benevens Fischer
f Ajax". De wedstrijden worden gemeenlijk om 8 uur des avonds gespeeld.

De wedstrijden weer hervat
Na een onderbreking van slechts één
week heeft het wedstrijdcomité kans gezien de wedstrijden om het damkampioenschap te doen hervatten. We juichen dit
van harte toe en zien ook hierin een
streven om alles zooveel mogelijk weer in
normale banen te leiden.
De gespeelde partijen hadden de volgende resultaten:
2—o
K. v. d. Brink—H. J- Brands
o—2
B. J. Zomerdijk—W*. Karel
o—2
B. J. Hubers—J. Duim
De partij v. d. Brink—Brands begon vrij
onregelmatig tot in het middenspel tot
het klassieke genre werd teruggekeerd. In
een stand acht om acht, waarin geen van
beide eenig overwicht had, speelde Brands
een verkeerde positiezet, hetgeen hem
spoedig een stuk verlies bracht. Ook daarna vond hij de juiste voortzetting niet,
welke hem misschien nog remisekans zou
hebben gegeven, waarna hij spoedig de
vlag moest strijken.
In het middenspel der partij Zomerdijk
—Karel, bracht zomerdijk door een uitruil een stuk ver in de stelling van zijn
tegenstander, Karel wist dit stuk evenwel
goed .aan te vallen en toen Zomerdijk de
juiste voortzetting niet vond ging zijn
spoedig verloren. Hij wist zich nog
stuklang
wel
staande te houden; slaagde door
een offer zelfs nog op dam te komen,
doch daar hij Karel ook doortocht moest
verleenen, verloor hij nogmaals een stuk,
waarna hij opgaf.
De partij Hubers—Duim was sensationeel. Aanvankelijk begonnen beide hun
stelling kalm op te bouwen, doch Duim
geraakte in groote tijdnood, moest in een
moeilijken stand in vier minuten vier
zetten doen, waardoor zijn positie hopeloos slecht werd. Hubers wilde de winst
forceeren door een slagzet, welke hij niet
geheel correct uitvoerde. Duim verkreeg
hierdoor twee tempozetten, kwam op
iam en won de partij, welke totaal verloren voor hem had gestaan.
De stand is nu:
gesp. gew. rem. verl. pnt.
110
Karel
3
2
110
v. d. Brink
2
3
10
Brands
2
12
10
12
Duim
2
10
12
Zomerdijk
2
Hubers
0
0
2
0
2

ATHLETIEL

NATIONALE WEDSTRIJDEN
TE AMSTERDAM
Teneinde de athletiekbeoefening en het
wodstrijdwezen in het bijzonder weder in
normale banen te leiden, heeft de Koninkl.
Nederlandsche Athletiek Unie besloten op

In het Algemeen Politieblad wordt meegedeeld, dat met ingar.g van den datum,
van indiensttreding benoemd is tot commissaris van politie te Hoorn W. J. Gorter,
thans inspecteur van politie te Leeuwar-

Het Zwolsche Boys Zomer"
avondtournooi
Om de Prov. Overijsselsche en
Zwolsche Courantbeker
Het volledige programma van het Zwolsche
Zomeravondtournooi, waarin het gaat om
den Zwotschen Courant beker, is als volgt:
Maandag 3 Juni.

Boys

IJsselcentrale—Crisiscentrale;
Arbeid—Slagers

Elftal.

Vrijdag 7 Juni.
Crisiscentrale—Tylia; A. J. ten

Gem. Ambtenaren.

Raad

van

—

Doesschate

Maandag 10 Juni,
Arbeid—Tylia;
Slagers Elftal—
Raad van

Reinders Elftal.

Vrijdag 14 Juni.
Tylia—A. J. ten Doessohate; IJsselcentrale

—

Gem. Ambtenaren.

Maandag 17 Juni.
Reinders Elftal—Crisiscentrale;
Elftal—A. J. ten Doesschate.
Vrijdag 21 Juni.
Raad van Arbeid—lJsselcentrale;

Ambtenaren—Tylia.

Slagers

Gem.

den.

TECHNISCHE HOOGESCHOOL
TE DELFT

De tijdelijke rector magnificus van de technische hoogeschool te Delft maakt bekend:
De technische hoogeschool is niet formeel
gesloten geweest en zal dus ook niet behoeven
te worden heropend. Dit beteekent, dat overal,
waar werkgelegenheid bestaat, gewerkt kan
worden. De studenten zullen goed doen, persoonlijk zich ervan te overtuigen, waar wel en
waar niet kan worden gewerkt De bibliotheek
van de technische hoogeschool en verschillende
afdeelingsbibliotheken zijn in ieder geval toegankelijk.

Vele hoogleeraren hebben zich reeds thans
bereid verklaard den studenten behulpzaam te
zijn bij de hervatting van hun
studie. Hun,
die daarop prijs stellen, wordt aanbevolen zich
met hun docenten in verbinding te stellen.
In verband met de verschuiving van allerlei
examens naar data, later dan oorspronkelijk
gedacht, zal het onvermijdelijk zijn, de vacantie
van de technische hoogeschool dit jaar aanmerkelijk te bekorten. Nadere berichten hier-

over zullen te gelegener tijd volgen.
De afwikkeling van de ingenieurs- en candidaatsexamens voor de zomervacantie zal
op ongeveer normale wijze door de afdeelingen
worden geregeld en bekend gemaakt Voor informaties dienaangaande wende men zich tot
de voorzitters van de afdeelingen.
Recht

en

Onrecht

Maandag 24 Juni.
Elftal;
Tylia—Reinders
Crisiscentrale—
Slagers Elftal.

Vrijdag 28 Juni.
Crisiscentrale—Raad van Arbeid; A. J. ten
Doesschate—IJsselcentrale.
Maandag 1 Juli.
Reinders Elftal—Raad van Arbeid; Gem.
Ambtenaren—Slagers Elftal.
Vrijdag 5 Juli.
Tylia—lJsselcentrale; Crisiscentrale—A. J.
ten Doesschate.
Maandag 8

IJsselcentrale—Reinders
Slagers Elftal.

Juli.
Elftal;

Tylia—

Vrijdag 12 Juli.
Ambtenaren—Crisiscentrale;
Gem.
A. J. ten
Doesschate—Raad van Arbeid.
Maandag 15 Juli.

Reinders Elftal—Gem.

Elftal—lJsselcintrale.

Ambtenaren;

Slagers

Vrijdag 19 Juli.
Reinders Elftal—A. J. ten Doesschate; Gem.
Ambtenaren—Raad van Arbeid.
Zeer tot haar spijt, heeft de wedstrijdleiding,
enkele aanvragen tot deelname aan het i\ urnooi, moeten afwijzen, in verband met het
feit, dat het aantal deelnemers te groot zon
worden en het tournool dan niet op tijd volledig afgewerkt kon worden.

Wedstrijdformulieren moeten op den dag,
den competitieleider, H. E. Hulsebos, Clivlastraat 14, worden ingezonden.
volgende op den wedstrijddag bij

voor deze rubriek in ce zenden DU
redactie met vermelding van de woorden
en onrecht" op de enveloppe.
«SS?
wij vermelden alleen de voorletters van den
naam of pseudoniem door Inzender gekozen
en desgewensch* ook alleen voorletter der
woonplaats
Vragen

°"ze

Wanneer een inzender stuKKen oijsiuit. Kunnen die hem slechts teruggezonden worden
wanneer
tevens voldoende porto wordt bijgesloten.
.Op anonieme brieven wordt geen acht geslagen.
Beantwoording van vragen kan alleen geschieden in deze rubriek, dus niet per brief
of mondeling
Vragen, welke men nog dezelfde week beantwoord wenscht, in tfe zenden vóór Maan-

dagmiddag vijf uur
X. te M.
Kan men van een beslissing
van een minister in hooger beroep gaan?
Waar en hoe?
Antw.: Uw vraag is wel zeer algemeen
gesteld en kunnen wij in deze vorm dan
ook niet beantwoorden. Indien u opgeeft
wat voor een beslissing u op het oog heeft,
kunnen wij eerst nagaan oi" tegen die beslissing wellicht iets ondernomen kan

—

worden.

Zaterdag 25 Mei 1940

De strijd
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om

Middelburg

De Franschen wilden geen overgave
Het D.N.B, meldt:
Wij zijn op een verkenningstocht in Zeeland. Met moeite bewegen onze vrachtauto's zich over het slagveld van gisteren.
Een smalle dijk midden in het overstroomde gebied is onze weg, die overal vernield
is door ingeslagen granaten en bezaaid is
met de overblijfselen van een harden
strijd. Tusschen de vernielde voertuigen en
andere wrakstukken liggen nog de dooden,
meest jonge Nederlanders. Een donkere
rookzuil teekent zich af tegen den horizon:
het is Middelburg. Vlissingen is reeds in
Duitsche handen. De geheele stad is een
puinhoop. Langzaam rijden wij door de
straten. De brandweer is bezig de steeds
v/eer oplaaiende branden te blusschen.
Het gemeentehuis, een der oudste en
schoonste in Nederland, is geheel uitgebrand. Slechts enkele huizen hebben geen
schade geleden. Een hiervan is het marinestation van Zeeland, de zetel van den
Nederlandschen admiraal Van der Stad.
De burgemeester van Middelburg ontvangt onsin een der kamers, die nog' de
verwarring toont der laatste uren. Hij
draagt een zilveren keten om den hals,
het teeken zijner waardigheid. Een korvetten-kapitein der Duitsche marine heeft
het bevel over het station op zich genomen. Hij vraagt aan den burgemeester,
waarom in het gebied van Zeeland, ondanks de capitulatie van den Nederlandschen generaal Winkelman, de tegenstand
werd voortgezet. De burgemeester, dr. van
Walré de Bordes, antwoordde hierop, dat
hij dit het beste kan verklaren, door de
geschiedenis van zijn stad te vertellen.
Het bericht der capitulatie van het Nederlandsche leger door generaal Winkelman, aldus de burgemeester, vernamen wij
door de radio. Admiraal van der Stad, die
tegelijk commandant van Zeeland en commandant der stad is, liet onmiddellijk een
bekendmaking aanplakken, dat het radiobericht een Duitsche misleiding was, de
tegenstand in Zeeland moest worden voortgezet, en dat de admiraal in telegrafische
verbinding stond met de regeering. Wij
geloofden, dat hij desbetreffende inlichtingen had bekomen. Ik wilde de stad niet
tot slagveld laten worden en verzocht aan
den Franschen generaal Durand, die met
zijn staf en een compagnie voor de stad
stond, hun kwartieren buiten de stad te
nemen, hetgeen zij ook deden door twee
villa's te betrekken. De generaal gaf mij
den raad de bevolking' te evacueeren. Tezamen met den gouverneur en den admiraal werd overeengekomen aan de bevolking te verzoeken vrijwillig de stad te verlaten. De proclamatie werd op 15 Mei uitgegeven en had tot gevolg, dat vrouwen en
kinderen
de stad verlieten. Alleen de mannen bleven achter en de gezinnen, die over
«en goede schuilkelder beschikten. Op den
ifren des
avonds kwam het bericht, dat de
Duitschers dicht bij de stad het kanaal
waren overgestoken. Steeds kwamen nieuwe berichten binnen, maar aan de capitulatie werd nog steeds niet gedacht. Waarom niet, dat kan alleen admiraal van der
Stad beantwoorden.
In den morgen van den 17en begaf ik
mij naar den Franschen staf, doch kon
alleen een bataljonscommandant te spre-

ken krijgen. Hij beloofde mij in ieder geval de stad te zullen sparen. Op denzelfden
dag, te 14.13 uur, sloegen de eerste granaten in de stad. Vanwaar zij kwamen wis13.30 uur riep ik den
ten wij nog niet. Om Wij
verzochten telegemeenteraad bijeen.
de telefonisch om hulp Terwijl iknaaan
granaat in
foon wachte, viel granaat
de stad. Eindelijk kwam bericht, dat hulp
mnndzou worden geboden. De
met
Ik
wilde
dels reeds in lichterlaaie.
hij
doch
spreken,
van der Stad
bestemming
was plotseling met onbekende
net
vertrokken. Een jong luitenant was mcomhet
beweerde,
kwartier aanwezig, die
mando te hebben overgenomen. Hij was
niet in staat op een of andere wijze hult}
te verleenen. De verwarring onder onze
officieren was groot. Onze stad stond aan
alle kanten in brand. Wij moesten die
blusschen. In urenlangen arbeid trachtten
alle mannen het vuur meester te worden,
het gelukte echter niet Tegen 14 uur
trachtte ik den hoogsten Franschen officier telefonisch te bereiken. Admiraal La
Fond, die in Vlissingen stond, kwam echter niet aan de telefoon.
Ik ging weer naar de mannen terug, die
bezig waren de branden te blusschen, doch
kwam tot de overtuiging, dat de mooie
stad verloren was. Steeds weer opnieuw
braken branden uit, waar de stad aan ten
offer viel.
Om 17 uur duurde de beschieting nog
steeds voort. Wij wisten, dat het Fransehe
granaten waren. Uit de schietrichting konden wij dit constateeren. Om 17.30 uur
werd ik dringend door het marinestation

stad^tond

ZUINIG RIJDEN
TIEN WENKEN
DER K.N.A.C.
degenen,

die van de desbetreffende overheidsinstanties verlof tot het in
bedrijf houden van een automobiel hebben gekregen, is het van groot belang,
met de hun toegewezen hoeveelheid benzine een zoo groot mogelijk aantal kilometers te kunnen afleggen. In verband
daarmee meent de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club» dezen automobilisten, hetzij personenauto-, hetzij bedrijfsauto-houders, met' een handleiding voor
zuinig rijden in onderstaanden, gecondenseerden vorm van dienst te kunnen zijn.
In de eerste plaats geve men er zich
rekenschap van, dat, afgezien van betrekkelijk ingrijpende en practisch moeilijk uit
te voeren of ljostbare wijzigingen, door
kunstgrepen aan de motor-afstelling als
regel minder brandstof kan worden bespaard dan door een consequente en systematische afstemming der rijmethoden
op een zoo laag mogelijk verbruik. Daartoe behoort:
1. Vermijden van hooge snelheden en
optrek-„spurts", soepel rijden in matig en
vooral ook gelijkmatig tempo, zonder felle
acceleratie of bruuske vertraging. Afhankelijk van motor-formaat en -type moet,
voor personenauto's, het snelheidsgebied
tusschen 40 en 60, soms 70 km. per uur als
het meest economische worden beschouwd.
2. Lage versnellingen zoo weinig, en een
„overdrive" of „Schnellgang" zoo veel mogelijk gebruiken.
Voor

opgeroepen. De Hollandsche officieren wil-

den de stad aan de Duitschers overgeven.
Men wist echter niet, wanneer wij de witte
vlag op den toren heschen, of de Franschen de beschieting zouden voortzetten.
Opnieuw stelde ik mij met den Franschen
admiraal La Fond telefonisch in verbinding. Ditmaal kwam hij zelf aan het toestel. Ik vroeg hem of de Franschen het
hijschen van de witte vlag zouden begrijpen en of zij het vuren zouden staken. Ik
kreeg ten antwoord, dat hij op deze vraag
het antwoord moest schuldig blijven. Hij
toonde zich zeer verwonderd, dat wij aan
overgave dachten. Ik richtte nog aan admiraal La Fond de dringende bede de stad
voor grooter leed te besparen. Door onze
tijdige maatregelen waren de meeste in-

woners in

veiligheid.

De officieren van ons marinestation
hadden geheel het hoofd verloren, verburgemeester verder. Een graklaarde
naat was in den tuin ingeslagen en had
de verwarring nog grooter gemaakt. Er
was niemand, die een besluit kon nemen.
Ik stelde mij opnieuw in verbinding met
den Franschen generaal La Fond en vroeg
wat wij moesten doen. Hij antwoordde, dat
wij naar het raadhuis moesten gaan en
aldaar den Duitschen commandant moesten afwachten. Dit kon ik evenwel niet
doen, omdat het gemeentehuis niet meer
bestond. Om 18 u. hield de beschieting op.
Kort daarna kwamen de Duitschers.
Wij hadden de Duitschers kunnen bereiken doordat een onderofficier aanbood
zich naar hen te begeven. Gezeten op een
motorrijwiel, aan den bijwagen een witte
vlag bevestigd, reed hij dwars door het
Duitsche vuur tot aan de Duitsche linie.
Aldaar heeft hij aan den commandant der
stad
Duitsche troepen de capitulatie der over
aangeboden. Voor ons bleef slechte
de branden te blusschen en zooveel mogelijk hulp te verleenen.

Be

WAT ER TE DELFZIJL
GEBEURD IS
GROOTE SCHADE BIJ DE HAVENWERKEN, HERSTELLINGSWERKZ.4AMHEDEN IN VOLLEN GANG
Sinds de eerste verbijsterende gebeurtenissen op 10 Mei j.l. en de daarop volgende
dagen- herneemt het leven ook in Delfzijl
langzamerhand zijn rechten. Veel is er

veranderd, vele zijn de moeilijkheden en
problemen, maar met alle kracht wordt
de gewone gang van zaken gestimuleerd
en waar maar mogelijk tracht men alles
banen te leiden. Daarbij
weer in normale
Delfzijl
zeer fortuinlijk is gekomt, dat
niet,
het
zooals men aanvandaar
kelijk' vreesde, tot slagveld is geworden.
De hier gelegerde militairen vertrokken
in den loop van Vrijdagmorgen naar elders, zoodat de Duitschers hier zonder tegenstand te ondervinden, binnentrokken.
Zoo bleef men te Delfzijl dus voor hevige
gevechten gespaard.
Groot is echter de materiëele schade,
welke Delfzijl en speciaal de haven heeft
geleden. De Nederlandsche militairen lieten vóór hun vertrek de kranen in de
lucht vliegen, maakten de groote laad-

weest'

Uit het Westland. Onmiddellijk nadat de groenten zijn geveild zijn rappe handen bezig met het inpakken
der producten voor de verzending
stonden hier te lande verschillende adviesbureaux, die vrijwel geheel los van elkaar
hun functie ten behoeve van het bedrijfsleven uitoefende. Het doel van het opgerichte centrale bureau is, den arbeid van
deze particuliere bureaux te coördineeren
teneinde het bedrijfsleven in deze dagen
op zoo efficiënt mogelijke wijze tot hulp en
voorlichting te kunnen dienen.
Tot de adviseurs, welke zich reeds hebben aangesloten, behooren o.a. verschillende deskundigen op het gebied van fa-

brieksorganisatie,
transportorganisatie,
verkooporganisatie, administratieve organisatie, algemeene bestuursorganisatie,
psychotechniek e.d. Het streven is er op
gericht zooveel mogelijk alle practiseerende organisatie- en efficiency-deskundigen
van erkende reputatie In dit centrale bureau bijeen te brengen. Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren ir. B. W. Berenschot, ir. V. W. van Gogh, dr. T. Kuiper, R. W. Starreveld (ace. N.1.V.A.) en
ing. L. C. Vervooren. Nadere inlichtingen
worden . verstrekt door het secretariaat,
Vijgendam 2—6, Amsterdam-C.

OP ZOEK NAAR BURGERS
Padvinders in actie.
De praktijk heeft dezer dagen duidelijk
aangetoond, dat een door de V.V.V. Am-

sterdam georganiseerde koeriersdienst
van padvinders, ter opsporing van burgies, over wier verblijf geenerlei gegevens
bestonden, bijzonder nuttig effect gesorteerd heeft. Op voorbeeldige wijze heeft
het keurcorps der padvinders, bestaande

DEPARTEMENTEN

Teneinde overheidslichamen en bedrijfsleven op zoo doelmatig mogelijke wijze bij
het wederópbouwen, organiseeren en ra-

tionaliseeren van

niet onnoodig stationnair laten
Contact afzetten tijdens verkeersoponthoud van eenigen duur.
4. Carburator-choke of soortgelijke,
niet-automatische koud-start-inrichting
zoo weinig en zoo kort mogelijk gebruiken.
Voorts is voor de bedrij fszuinigheid
bet volgende punt van groot belang:
5. Motor goed warm rijden (koelwatertemperatuur
tusschen 75 graden en 85
graden e. houden; radiatorvlak daartoe
zoo noodig ten deele afdekken), en afkoeling gedurende perioden van stilstand
zoo veel mogelijk tegengaan (plaid, radiatorhoes)

.

6. Organen van ontsteking en carburatie
in prima staat brengen. Zoo noodig kleppen laten inslijpen (compressiedruk meten). Ontsteking iets vroeger afstellen dan
normaal; carburator zuiniger afstellen
den
voor zoover dit goed doenlijk is zonder
of
in
vermaken,
te
motor onhandelbaar
arm
band met de verbranding van een teschepgasmengsel de kans op storingen te
pen. leder geval dient op zichzelf te worden beoordeeld, waarbij deskundige voorlichting onontbeerlijk is. en experimenteeren veelal noodig zal zijn.
Ter vermindering, resp. vermijding

van wrijvingsverïiezen:

7. Dunne olie in motor, gangwissel- en
aandrijf-ashuis gebruiken.
8. Wielen controleeren op juiste sparing,
en licht loopen (lagers, remmen).
9. Banden 10 a 15 pet. harder oppompen
dan volgens voorschrift.

En tenslotte:
Geen goed geld

10.
weggooien aan zoogenaamde benzinebesparingsmiddelen voor
menging door de benzine of montage op
den carburator.

—

Den Haag'—Pijnacker—Bergweg (Rotter-

ONDER ÉÉN

Bureau voor organisatie
en efficiency

Motor

Wederom uitbreiding.
dienstregeling,,
welke is ■ ingegaan
De
op 16 Mei j.l. is inmiddels wederom met
eenige trajecten uitgebreid, o.a. Maassluis
—Schiedam (1 uursdienst),, Kesteren—
(2
Utrecht—Zeist,
Lent
uursdienst),
Amersfoort —Ede (2 uursdienst), Apeldoorn—Twello, Apeldoorn—Voorst, Dieren
—Doesburg—Apeldoorn Hattemerbroek,

DE GESCHEIDEN

Economische wederopbouw

3.

DE SPOORWEGEN

Op het laatste traject zal een twintig
minuten dienst worden gereden. Van Den
Haag vertrekt de eerste, trein om zeven
uur en de laatste trein om 21 uur. Van
Bergweg vertrekt de eerste trein om 7.20
uur en de laatste trein om 21.20 uur.

en blokkeerden de ingang
van de haven door de „Hunze" en een
baggermolen te laten zinken, terwijl ook
de Eemskanaalsluis werd vernield. Ook
eenige bruggen in de gemeente werden
opgeblazen, terwijl de vuurtoren door
brand buiten werking werd gesteld.
Het spreekt vanzelf, dat de zware explosies ook aan de omliggende huizen
schade toebrachten. Het aantal kapotte
ruiten, vooral aan den Nieuwe weg te
Farmsum, maar ook in vele.andere straten van Delfzijl, was legio, terwijl hier
en daar nog grootere ravage werd aangebracht. Intusschen is men met man en
macht bezig de schade te herstellen en
wordt ook in de haven hard gewerkt om
weer orde op zaken te krijgen.

loopen.

maken.

dam).

fcrug' onklaar

het economische leven
ter zijde te kunnen staan, heeft een groep
vooraanstaande deskundigen op het gebied van bedrijfsorganisatie en efficiency
te Amsterdam het initiatief genomen tot
oprichting van een centraal bureau voor
organisatie en efficiency. Tot nog toe be-

uit sportieve jonge kerels, die er op de
fiets op uittrokken en veel vindingrijkheid en moed aan den dag legden, zich
van zijn taak gekweten. Tot groote voldoening van tl uie duizenden, die reikhalzend uitzagen naar eenig bericht van
bloedverwanten of vrienden, keerden zij
met de persoonlijk door de gezochten ingevulde, bundels formulieren uit hun
rayons terug. Naarmate 't trein en postverkeer weer hersteld wordt, is deze dienst
ingekrompen en thans alleen nog ingesteld voor die gebieden, waarmede nog
geen postverkeer mogelijk is.
Uit de rapporten der padvinders blijkt,
dat zij in den regel alle mogelijke hulp
van autoriteiten en publiek bij hun opsporingswerk ondervonden. De directieder V.V.V. Amsterdam doet nogmaals een
beroep op alle instanties en personen, om
die medewerking ook voor de nog resteerende opdrachten der padvinders-koeriers te willen verleenen en dankt al diegenen, die op zoo sympathieke wijze behulpzaam waren om dit nasporingswerk
tot dit oogenblik zoon groot succes te

Een

jeugdig drietal trotseerde moedig

de koude douche in hel zwembad
Crailoo ie Hilversum, dat weer geopend

DE DUITSCH-ITALIAANSCHE

GEMEENSCHAP
Rede van minister Funk
Het D.N.B. meldt: De sedert eenige
dagen in Duitschland vertoevende Italiaansche studiecommissie van leidende
personen uit bank- en verzekeringskringen, is door den Duitschen rijksminister
voor economische zaken, Funk, ontvangen. In een hartelijke toespraak wees de
minister er op, dat de Italiaansche gasten
naar Duitschland zijn gekomen op een
oogenblik van
wereldhistorische gebeurtenissen. De vijanden bestreden het Duitsche volk, omdat dit een nieuwe sociale
wereld opbouwt. De minister voor economische zaken in Duitschland is niet alleen
verantwoordelijk, voor de economie, maar
ook voor den arbeid, het leven en het welzijn van de arbeiders.
Duitschland kan niet worden uitgehongerd, dank zij een wijze en voorzichtige voorradeneconomie.
De Duitsche werkende mensch ziet de grootheid van
dezen tijd in en stelt zijn arbeid en prestatie daarnaar in. Mogen in Italië en
Duitschland ook vaak' de organisatievormen verschillen, de geest, die in beide volkeren leeft, is dezelfde.
Ten slotte gaf de minister uitdrukking
aan den wensch, dat de gemeenschap van
beide volkeren, die reeds zoo vaak aan het
licht is getreden, nog dieper moge worden.

In de Staatscourant van gisteravond is
opgenomen het volgende besluit van den
opperbevelhebber van land- en zeemacht
van 18 Mei:
Ten einde de coördinatie der vraagstukken, waarmede dè departementen van
handel, nijverheid en scheepvaart en van
landbouw en visscherij zijn belast, op de
meest doeltreffende wijze te behartigen,
besluit de opperbevelhebber van land- en
zeemacht met het oog op de buitengewone
omstandigheden als volgt:
eervol te ontheffen van zijn functie van
waarnemend secretaris-generaal van het
departement van landbouw én visscherij,
ir. A. L. H. Roebroek, directeur-generaal
van den landbouw, onder dankbetuigingvoor de in die functie door hem bewezen
diensten;
te benoemen tot waaimemend secretarisgeneraal van het departement van landbouw en visscherij den heer dr. H. M.
Hirschfeld, waarnemend secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart.

Wenken
voor de

.

PAPIERNOOD IN FRANKRIJK

Het D.N.B. meldt: De bond van syndicaten van Fransehe tijdschriften heeft-

op voorbeeld van de
dagbladpers besloten tot nader Fransehe
order het formaat
enbladzijdenaantal van alle Fransehe
periodieken met 50 pet. te verlagen.

SECRETARIS-GENERAAL

Dreigende gevaren
Op verzoek van den voorzitter van den
schrijven de directeur

Gezondheidsraad

van het instituut voor praeventieve geneeskunde te Leiden, J. P. Bijl, de hygiënist van de landmacht, dr. G. J. Dornickx
en de Utrechtsche hoogleeraar in de gezondheidsleer H. W. Julius over de thans
het meest dreigende ' gevaren voor de
volksgezondheid het volgende:
Ontluizing.

Aangenomen mag worden, dat onder de
een grooter of kleiner aan-

geëvacueerden

tal besmet is met kleerluizen. Hierdoor
kan een snelle verspreiding van luizen in
vroeger niet besmette jnillieu's plaats vinden. Het is dus noodig, dat voor ontsmetting van personen en goederen wordt
zorg gedragen. Personen moeten gebaad
en met groene zeep grondig gereini°d
worden. Bij sterke verluizing" is afscheren der hchaamsharen veelal noodig. Ontluizen van kleeren, beddegoed enz. kan
niet met formalinedampen geschieden.
Linnengoed enz. kan men ontsmetten door
uitkoken of door het goed geruimen tijd
in een oplossing van carbol of lysol te laten liggen. Ook ontsmetting in een ontsmettingsoven met stoom van 100 gram
C. is doeltreffend. Heete lucht van 85 gr.
O doodt luizen en eieren in ongeveer één
uur. De kleedingstukken mogen niet gebundeld worden, maar moeten los van elkaar hangen. Leerwaren, pelswaren, enz.
bederven bij 100 gr. C. In noodgevallen
kan men met heete strijkijzers de kleeren
ontsmetten.
Schurft.
Voorts wordt de aandacht op verspreiding van schurft die in de jaren 1914—
1918 op verschillende plaatsen epidemiën
veroorzaakt heeft. In verdachte gevallen
is nauwkeurig medisch onderzoek noodig
Typhus.
Nogmaals wordt gewezen op de wenschelijkheid zich tegen typhus te laten in-

enten. Vooral personen in gemeenten
waar de ziekte zoo nu en dan voorkomt
of zij, die wonen in streken waar de algemeene hygiënische- omstandigheden (watervoorziening, vuilafvoer, tijdelijke roodtoestanden) te wenschen overlaten
evenals personen, die wonen in een omgeving
waar plotselinge verschuivingen van'
bevolking hebben plaats gevonden, zullen
verstandig doen, zich te laten inenten

NIEUWE VERORDENINGEN
o.a. inzake Duitsche bankbiljetten
Naar wij vernemen kunnen spoedig
nieuwe verordeningen worden 'verwacht
en wel omtrent
de geldigheid van het betalen in Duitsche bankbiljetten omtrent
het verstrekken van inlichtingen en omtrent het veilig stellen van deviezen.
Over deze kwesties is samenwerking
verkregen tusschen het departement van
financiën en Duitsche instanties.

deze zoo vlug mogelijk in de kist. Leg er

hr'; kussentje en de deksel van de hooikist
vlug op. Laat de pan er 2 maal den ge-

huisvrouw

EEN HOOIKIST

xMAKEN

EIEREN INLEGGEN.
Van de Industrie- en Huishoudschool te
Zwolle schrijft men ons:
Nu besparing van gas, petroleum enz
bij het koken noodig is, gebruike men zooveel mogelijk de hooikist. Maak deze z eif
door in een kistje een laagje houtwol
hooi of proppen kranten te leggen ter
hoogte van 15 cm. Zet middenop een p an
zoodat er rondom nog ruimte over blijft,
Vul deze aan met houtwol enz. Zorg <ja j
de rand van de pan even onder den rand
van de kist blijft. Neem de pan er uit.
Bedek de houtwol met kranten of met
katoen of molton. Kranten zijn hiervoor
aan te raden. Men kan ze gauw eens weer
vernieuwen. Maak nu nog een kussentje.
Leg hiervoor tusschen eenige kranten
houtwol. Bind er losjes een touwtje om
zoodat het niet uit elkaar valt. Zorg voor
een goed passend deksel op het kistje.
Men kan de kist naar willekeur ook
maken voor twee pannen op dezelfde
wijze.
Wenken voor het gebruik van een

hooikist:

Volksgezondheid

Kook de spijzen 1/6 van den normalen
kooktijd voor. Neem minder vocht en zorg
dat de pan minstens voor 3/4 gevuld is
Zorg voor een goed sluitende pan. Zet

wonen kooktijd in staan. Maak de kist onderwijl niet open. Staat een gerecht er
drie uur in, kook het dan even op en zet
het zoo noodig er weer in.
Bijzonder geschikt voor
deze manier
van gaar maken zijn: rijst, gort gerechten,
het trekken van soep, het stoven van gebraden vleesch. Kook versche groente,
vruchten en aardappelen gewoon, dus niet
in de hooikist.
Eieren
Nu de eieren goedkoop zijn. make men
zooveel mogelijk eieren in. Gebruik versche eieren, zonder barstjes. Leg deze in
een schoongemaakte inmaakpot of oude
emmer. Giet hier op waterglas met water
verdund, 1 op 8 of een dunne brij van
gcbluschte kalk (witkalk) met water. Zorg
dat de eieren een handbreedte onder
staan.
Aan de Industrie- en Huishoudschool
Emmastraat 8 kan men op Maandag,
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag, 's middags tusschen 3 en 4, nadere inlichtingen
bekomen.

BALKBRUG
Blikseminslag.
Donderdagavond woedde boven ons dorp een
hevig onweer. Bij den landbouwer J. van Veen
te Oud-Avei-eest sloeg de bliksem in de boei>
derij, welke in brand geraakte. Gelukkig kon

het vuur met twéé brandbluschaDoaraten war.
den gedc:rd.

Zaterdag 25 Mei 1940

Piovincie en Omgeving
BALKBRUG
Eerste bijenzwerin.
Bi} den heer R. Kopster te Oud-Avereest
is reeds een bijenzwerm los gekomen, welke
onmiddellijk werd opgevangen. Dit is wel zeer
vroeg.

Eerste snede gras.
De eerste snede gras ziet er op vele plaatsen
niet voordeelig uit. Tengevolge van den strengen winter en het droge voorjaar Is de gras-

opbrengst niet groot.

Roggeoogst.

De roggeoogst staat er hier niet bijzonder
voor. Tengevolge van den strengen winter
heeft de rogge veel geleden. Ook andere zaadvruchten zijn minder dan andere jaren.
goed

Gesneuvelde militair.
Naar we vernemen is een stiefzoon van den
landbouwer K. Tuin te Ommerschans, genaamd Mulder, gesneuveld en te Delft ter
aarde besteld. Een zoon van den landbouwer

B. Mussche te Ommerschans werd ernstig gewond. Van enkele militairen is nog geen bebinnengekomen.

richt

Vrijdag is

eteld, dat de

Brug hersteld.
brug alhier in zooverre hernoodbrug kon worden afgebroken.

de

Broodbonboekjes.

Tn onse gemeente Is men begonnen met het

Uitreiken van

broodbonboekjes.

BLOKZIJL
Uitreiking bonboekjes

brood.

Vrijdag werden aan de ingezetenen de bonboekjes voor de distributie van brood, beschuit,
cd. uitgereikt, hetgeen een zeer vlot verloop

had.
Om misverstand te voorkomen, wordt nog
medegedeeld, dat het brood momenteel nog
niet op de bons behoeft te worden gekocht.
Post- en telefoonverkeer.

Het telefoonverkeer is voor de meeste plaatsen in de provincie Overijssel weer normaal,
zoodat men thans ook interlocaal kan telefoneeren. De eerste postbestelling geschiedt
des morgens enkele uren later dan voorheen
en de laatste postbestelling des avonds op den
gewonen tijd. De eerste en tweede buslichting
geschiedt normaal, doch de derde ondervindt
nog wat stagnatie, daar de autobusdienst op
Zwolle is ingekrompen.

DEDEMSVAART
TWEE STROOMIJTEN
AFGEBRAND
Door blikseminslag.
Tijdens een kort maar hevig onweer, dat
Donderdag boven onze plaats woedde, sloeg

de bliksem in in een tweetal stroomijten van
den heer Wildeboer aan de Maatschappijwijk.
In een oogenblik tijds stond de geheele voorraad stroo in lichter laaie. De brandweer werd
gealarmeerd en was spoedig ter plaatse. Het
blusschingswerk nam geruimén tijd in beslag.
PI m 50.000 kg stroo ging verloren.
Ook' de burgemeester dezer gemeente, mr. J.
M. Ravesloot, was op het terrein van den brand
aanwezig.

Run op de schoenenwinkels.
paar dagen is alhier lettereen
Gedurende
lijk door het publiek een run gedaan op de
plaatselijke schoenwinkels. Allen waren bang
dat er straks geen schoenen meer te krijgen
zouden zijn. Donderdagavond kwam de politie
de betrokken winkeliers waarschuwen, dat er
verder geen schoenen meer verkocht mochten
bevolking zelf
worden Weer een bewijs, dat de overheidswege
mede schuldig is, dat er van
maatregelen moeten worden genomen.

HOLTEN
DE HEER A. TESELINK
OVERLEDEN
Oud raadslid.
Heden is alhier in den ouderdom van 80
jaren overleden de heer A. Teselink, oud lid
van den raad dezer gemeente. Hij leefde de
laatste jaren in ruste. In 1832 herdacht hij
zijn 25-jarig jubileum als raadslid, welk ambt
hij in 1935 bij de verkiezingen, wegens hoogen
leeftijd, niet meer begeerde. Gedurende eenige
jaren was hij tevens wethouder. De heer
Teselink was voorts van de oprichting af gedurende tal van jaren secretaris van het ziekenfonds. Ook was hy geruimen tijd voorzitter
van de bouwvereeniging „Beter Wonen". Hy
was een algemeen geacht ingezetene, die iedereen gaarne met raad en daad hielp en aan
wien men steeds met warme sympathie zal
blijven

denken.

BOERDERIJTJE AFGEBRAND
Tijdens

het onweer.

Donderdagavond is hier door het onweer
het boerderijtje van F. Veneklaas in de buurtschap Borkeld geheel afgebrand. Het vee kon
gered worden en ongelukken kwamen niet
voor. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade

Ambt. ter secretarie.
De heer A. W. G. Goldstein alhier, thans
ambt. ter secretarie te Markelo, is benoemd
tot 2en ambt. ter secretarie van de Wijk (Dr )

lid van den Raad van Toezicht eveneens
met algemeene stemmen H. Prins Alb.z.
Benoemd werden met algemeenestemmen als commissie voor het nazien der
rekening en verantwoording over 1940 de
heeren J. Bolhoven, J. H. Praas en Thijs
Westerman Egb.z.
Het aantal leden bedraagt 527; aantal
spaarboekjes 1157; totaal voorschotten
457; aantal credieten 30.
De vruchtboomen.
De stand der vruchtboomen hier ter
plaatse geeft over het algemeen goede
vooruitzichten. Na een rijke bloei is de
\ruchtzetting goed te noemen. Daar van
de bespuitingen veel werk gemaakt wordt,
zal de kwaliteit van het fruit wel behoorlijk worden. Jammer is het, dat dit jaar
de bespuiting met carboleum niet overal
kon plaats vinden, tengevolge van de
lange vorstperiode. In verband met den
rijken bloei der vruchtboomen hebben de
weinige bij envolken, welke dezen winter
overleefd hebben, zich behoorlijk ontwikkeld, zoodat ook de imkers de toekomst
weer met vertrouwen tegemoet zien.
De buslichtingen.
Het postvervoer vanaf Nieuwleusen begint weer normale vormen aan te nemen.
Reeds kon men weer vaste tijden voor de
buslichtingen invoeren, welke, met een
kleine speling voor de verschillende brievenbussen, als volgt luiden: Buslichting I,
richting Zwolle, 7 uur; richting Coevorden 8.30. Lichting 2, richting Zwolle, 15.45,
richting Coevorden 16,45. Lichting 3, richting Zwolle, 19.40.

NUNSPEET

MARKELO
Voor Rotterdam.
De inzameling voor de slachtoffers van
Rotterdam's bombardement kan als uitstekend geslaagd worden beschouwd, zoo
verzekerde ons de burgemeester.
In een vrachtauto, daartoe vrijwillig
aangeboden door de Gebr. Dollekamp,
werden de goederen in vereeniging met
Goor en onder leiding van den heer H. J.
Jannink Jr. aldaar, naar Rotterdam gebracht, waar deze met grooten dank werden aangenomen. Voor de ingezamelde
gelden werden nog goederen gekocht, die
tegelijkertijd werden verzonden.
Met groote omwegen duurde de reis
naar Rotterdam ongeveer 8 uur.
Eén gesneuvelde.
Thans Is officieel bericht ontvangen,
dat op 10 Mei te Doesburg sneuvelde H.
Olijdam uit de buurtschap Eisen. De overledene was gehuwd.
Op een enkele uitzondering na komen
geregeld goede berichten van de militairen binnen, de spanning is bij de meesten
gebroken. Ook van de militairen, die in
Zeeland hebben gestreden, komen de berichten binnen, terwijl af en toe verschillenden in levende lijve onverwacht voor
hun vrouwen, ouders of familieleden staan.
De groote vreugde is dan nauwelijks te
omschrijven. Postpersoneel, zoowel ambtenaar als bestellers, beijveren zich de
binnenkomende goede tijdingen te bezorgen, waarbij geen tijd wordt aangezien.
Midden in den nacht klopt men nog op
de deuren om de tijding te Overhandigen.
De heele gemeente leeft met het leed
van anderen mee en allen hopen vurig,
dat ook van de enkelingen, waarvan nog
geen bericht kwam, spoedig goed bericht
binnen komt.

Het leven gaat zijn gang weer.
Het leven in Nunspeet gaat thans weer zyn
gewonen gang. De evacueering van de inwoners van Barneveld en Voorthuizen bracht
hier wel een tijdeiyke drukte, maar thans is de

rust weergekeerd. Zelfs de autobusdiensten,
uitgezonderd de Veluwsche Autobusdienst op
Amersfoort, en ook de treinen ryden zooals
men weet, momenteel weer. Voor de goede orde
herhalen w*j hier enkele overheidsmaatregelen.
1. Het is verboden zich tusschen 11 uur
's avonds en 2 uur 's morgens op straat te bevinden zonder schriftelijk bewijs van den burgemeester;

2. Alle vuurwapenen en munitie moeten alsnog onverwijld ten gemeentehuize worden ingeleverd '

3. Alle' lichtbronnen moeten behoorlijk worden afgeschermd;
4. Alle openbare vergaderingen, behalve gemeentelijke en kerkehjke bijeenkomsten zijn
verboden;

°

5. ledere volksverzameling op straat is verboden:
6. Het hamsteren en prijsverhoogen van goederen, artikelen en levensmiddelen is ten
strengste verboden.

OMMEN
UITREIKING VAN POST
Goed of slecht nieuws?
steeds verkeeren hier ingezetenen
in het onzekere omtrent het lot hunner
familieleden die in militairen dienst waren of in de gevechtszöne woonden. Het is
dan ook te begrijpen, dat iederen dag opnieuw met spanning naar de post wordt
uitgezien. Aangezien deze nog niet normaal functioneert, wordt des avonds gelegenheid geboden post af te halen, waarvan uiteraard druk gebruik wordt gemaakt. Met tientallen stelt men zich bij
het postkantoor op, sommigen druk pratend, anderen stil wachtend. Een oude
man wacht reeds vijf dagen op bericht
van zijn dochter uit Rotterdam, ook nu is
hij weer op zijn post. Plotseling verstomt

Nog

DOORNSPIJK
Gunstige

vinden.
Ook de aanvoer van eieren, biggen, enz.
dient normaal doorgang te vinden.
Afname der aangevoerde eieren van gemeentewege zal niet meer plaats vinden.

GOOR

De landbouw.
Velen in onze gemeente die een hoekje
grond bezaten zijn doende dit zooveel
mogelijk productief te maken. Wie vroeger niet aan verbouw van land- en tuinbouwproducten deed, benut nu elke gelegenheid om deze te kweeken. Stukken
land, worden voor den verbouw van boonen, aardappelen, etc. in gereedheid gebracht.
Tragisch.

De militair J. W. Wolters uit Goor, die na
het staken der vyandelykheden in Zeeland
van Middelburg naar Goor wilde terugkeeren,
■werd nabij Grave het slachtoffer van een autoongeluk, waarby hy het leven verloor.
Het slachtoffer was 29 jaar oud en was
sedert kort gehuwd.

STAD HARDENBERG
Raadsvergadering.

De raad dezer gemeente is in openbare
vergadering bijeen geroepen tegen a.s.
Maandagavond 7 uur. Aan de orde komt
o.m. de aanbieding van de rekening van
het Gem. Electricitettsbedrijf voor het
dienstjaar 1939; de verhuring van woningen aan den Gramsbergerweg en aan de
Brug. Schuitestraat; voorstellen tot wijziging van het Ambtenarenreglement en
van het arbeidsovereenkomstenbesluit en
de verordening regelende de eisohen van
benoembaarheid en 'bezoldiging van gemeenteveldwachters, een voorstel tot verhuring van grond op de Marsch, en
idem tot het huren van het talud van de
Vecht van het rijk. Tenslotte zullen
worden behandeld voorstellen tct verbetering van de Sallandsche straat en het
gebouw dat dienst doet als noodslacht-

Diploma A. voor Boekhouden aan
Horst en J. Pennings.

H. ter

Getuigschrift voor Handelscorrespondentie
Engelsch aan M. ter Harmsel.
Machineschrijven
Getuigschrift A. voor
(nauwkeurigheid en netheid) aan A. ter Harm-

Duitsch en

Bre u'n u t 't Oldelraek

Mei 19-en

feertug.

Beste heerschoppen!
DE WIJK
Nog mar vn goeje maond meer, heerschoppen, en dan zitte wiej al zó weer
Gesneuvelde ter aarde besteld.
Op de algemeene begraafplaats is hier mid'n in de heujbouw, aw we 't liv'n
maag. Nouw, ik bin pas vs nor de Polder
gisterenmiddag onder buitengewone beweez'n kiek'n, ho dat 't tur biejsteet door,
langstelling het stoffelijk overschot van
mar das mien merakel mee evul'n: 'k hep
Jan Hazelaar, die de vorige week als gede beije kampies, deck uut de haond
mobiliseerde te Overschie gesneuveld is,
hebbe
alle joorn, vs vn eintien in ewes,
ter aarde besteld.
mar
'k
kan niet aodus zeg'n as dat 't mien
gedekt
De kist was
met de Nederlandsche vlag en tal van bloemstukken. Bij de meevul: deur menaore hew we dur vn beheurlukke lage gres op zit'n, en door bink
groeve werd gesproken door ds. Peysel,
predikant alhier en door den heer J. de stijl bliej mee, door wik niks urn hinne
Blieck, burgemeester dezer gemeente, praot'n. 'k Hep mit Jaukien ovesleug'n
waarna ten slotte ds. Peysel het Onze urn ééne van die beije „dreegies" orug
vrog te meij'n, urndak oek greeg vrog etVader bad.
greun hebbe. Og, ik hep ut makklukke
groote
Diep onder den indruk verliet de
mit dcc kampies: van alleberje hek nes zo
schare aanwezigen den doodenakker. De
overledene bereikte den leeftijd van 24 wel 't veutheuj as ut etgreun, en ik kan
dur net mee wondren zo-ak dat eigens
jaar.
wille en zo-as mien 't beste geleeg'nkump.
Herstel der bruggen.
aj dan oek nog rekent dak ut niet te
de
En
Met het herstel der bruggen over
Hoogeveensche Vaart is men druk bezig, duur hebbe, dan maak wel dubbeld tedoch het zal nog wel eenige dagen duren vreende ween, henj? Ja, nor de pubblukke
voor scheepvaart mogelijk is, daar in vehurug'n van dit jaor gerekent, dan kank
grus zeg'n dak 't aoste te geve hebbe.
deze gemeente niet minder dan vier brugWak nog zeg'n wil, en lieg'n niet, heergen werden opgeblazen.
schoppen: zooj weet'n, hek lessies zon
Goedkoope eieren.
kleine affetensie in de Zwolse krante had
De eieren zijn hier onverkoopbaar; pardek nog vn veuf vn twintig maonde vol
kippenvan
koopen
ticulieren
de eieren
de
over had. Nouw, ik kan joe
eet-eerappels
houders voor 2 cent per stuk. Eveneens
dat help, heur! Toe
zon
affetensie
zeg'n:
brandstof,
ontstaat hier schaarschte aan
n.l. turf en petroleum, welke beide haast 't de ééne avunt in de krante stong, was
tur de aondere margen, ef'n nao 't melniet meer te krijgen zijn.
k'n, al vn liefhebber, dcc de heele partieje gelieke kog: vur ag tuur hak de
WIJHE
sent'n al in de knippe vur de piepers! Ja,
„Tante Pos" op haar best.
ik
kan vn elk anraon: aj wat te vekoop'n
gedurenP.T.T.
in
heeft
gemeente
De
deze
of te doon hep, zet vn affetensie in de
de de laatste weken getoond ook tegen onvoorziene situaties opgewassen te zyn. Uit den Zwolse krante, en kloor dat bij!
aard der zaak kwam de post zeer ongeregeld
Van 't eene op 't aore, heerschoppen,
binnen als gevolg van de verbroken verbinvan
de weke hek de leste boon'n in de
dingen met het overige gedeelte van ons land.
grond
emaak. Ik hep 't boonenlaond
den
direcpersoneel,
leiding
onder
van
Het
en Jaukien dcc hef de beunummespaot,
Wagenmakers,
stelde zich
teur den heer J. L.
echter steeds beschikbaar om ook op zeer ties epoot. Slaot en spenazie dcc hew we
ongewone uren van den dag de post te benoe biej de vulte uut onze eig'n hof. Tis
zorgen. Soms zagen we het personeel nog om
dan oek mirrug op mirrug as biejkook: de
8 uur 's avonds uitrukken. Als het berichten eene mirrug slaot en de aore mirg spevan militairen aan familieleden betrof, werden
naozie, of ummegekeerd. Mit tur tus'nextra bestellingen Ingelegd, om de ongeruste
deur, partiej keer'n, bruune boon'n van
bloedverwanten toch maar zoo gauw mogelijk
het lang verwachte bericht te kunnen overvleen jaor nog, of gedreugde appels, of
handigen.
peer'n uut de wekvlesse. Allemaole mewy gelooven wel uit naam der geheele ge- rakel
eet'n, en allemaole biejkook
meente te spreken als we tot den directeur woordatbes
en Jaukien mit de kienders,
ikke,
en het voltallige personeel een woord van
harteiykèn dank richten voor de verrichte naar fel op bint.
prestaties.
En noe, heerschoppen, hol ik op met
Beperkt autorijden.
disse breef. Ik hep onder 't schriev'n nog
Ten gevolge van de beperkte hoeveelheid kolde voot'n ekreeg'n, en Jaukien dcc
benzine, die in ons land voorradig is, heeft de puus tur oek al over das ze 't nog trekkerug
Ortskommandant te Deventer zich genoodvient: wiej kruup'n mar gaw saamnt onzaakt gezien, om het autoverkeer in zijn disder de wol, want tis zó weer morgenvrog,
trict, waaronder ook onze gemeente valt, sterk en
dan muw we dur weer goedtiet uut.
aan banden te leggen. Slechts zü mogen autowark, dat hef vn boer, zooj wel beWant
spelen
by
motorrijden,
groote
of
rol
die een
griep'n kunt, heerschoppen, urn disse tiet
de voedselvoorziening of volksgezondheid, alsmede zij, die zonder het gebruik van hun
van 't joor biej de bult'n. Jaukien dcc zeg
vrachtwagen broodeloos zouden worden.
wel vs teeg'n mien: „iej mos'n dur vn dag
Bovendien mogen zü, die een ryvergunning
of twee, dree in de weke nog neug vn daghebben gekregen, slechts beperkte hoeveelhuurder biej
en zee hef geliek,
heden benzine gebruiken, zoodat het geraden mar 't lig noehem'n",
in mien oord urn
eene
keer
wagen
gebruik
mogehjk
van de
is zoo zuinig'
kan,
as
zelf
of te vreut'n.
alles,
't
ef'n
te maken.
Tog wik tammee, mit de heujbouw, dur
Uit den aard der zaak krygen in de eerste
vn dag of wat vn poor man biej neem'n:
plaats de doktoren en veeartsen een rijverik wurre zelf tog oek al vn daggien older,
gunning, verder de garagehouders (beperkt),
de gemeente-politie en de vrachtautohouders en ik kan mien noe wel heelèmaole gao»
en voerlieden.
ofhiets'n mit 't wark, mar dat hoef noe
Wij verwachten dat er in de toekomst weoek niet. Doorumme zak mar probeer'n
derom ruimschoots van paard en wagen gevrog genog vn poor man te vien'n,
run
bruik zal worden gemaakt.
dcc
mien in de heuj- en in de roggebouw
De vele particulieren die geen vergunning
't zwoorste wark hinne help.
dur
kunnen krijgen zullen hun fiets van stal moeHeerschoppen,
ik zegge joe, aj 't zovere
ten halen.
hep, allemaole weer wel te rus'n, en tot
de vollegende keer dan!
Joe toegenegen
BURGERLIJKE STAND
BARTUS.
over de week van 18 Mei t/m 24 Mei 1940.
Ondertrouwd: Johannes van Enk, 24 j. en
Lubbigje Felix, 24 j., beiden te IJsselmuiden.
Gehuwd: Willem Meyer, 29 j. te Kampen
BALKBRUG. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10
en Zwaantje Ekkelboom, 26 j. te Zalk; Jacob uur
ds. Grolman. uurGeref. Kerk. Voorm. 9.30
Arentje
j.,
Belt,
Aarten,
den
28
en
22
j.
van
ds. Dwarshuis.
uur
en nam. 2.30
Teunis
IJsselmuiden;
Penninkhof,
belden te
j.,
25
Herv.
Driessen,
25 j. en Bartha
Kerk. Voorm. 10 en nam.
beiden te
BLOKZIJL.
~ Geref. Kerk. Voorm.
IJsselmuiden.
Geboren: Heinrich, z. van 5 uur ds. ouwehand.
uur
B. Schilder en J. de Groot te Veecaten B 33;
10 en nam. 2.30
cand. Wamsteeker.
Willempje, d. van H. van der Weerd en J. Doopsgez. Kerk. Voorm. 10 uur ds. Verveld.
v! d. Wetering te Wilsurn A 95.
DOORNSPIJK. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9.30
uur
de heer Hubach. Nam. 2 uur leesdienst.
DER
BEVOLKING
LOOP
Kerk. Voorm. 9.30 uur en nam. 2 uur
Geref.
over de week van 18 t/m 24 Mei 1940.
ds j. g. Lensink.
Gevestigd: A. Eveleens, v. van Aalsmeer te
Chr. Geref. Kerk. Voorm. 10 uur en nam.
Zalk A 85; K. v. Riesen, m. van Doornspyk
2.30 uur dienst.
te Zalk A 121; H. Kwakkel, v. van Oldebroek
HARDENBERG. Ned. Herv. Kerk. Voorm.
te Wilsurn A 95; H. J. van 't Hof, v. van
de heer A. R. Velthuizen en nam. 3 uur
10
uur
Kampen te Wilsurn A 113; E. D. Kasperink,
g. L. Bouman (H. Doop). (Lokaal-collecte)
ds.
m. van Oldebroek te Zalk A 88; K. H. Meyer,
Geref. Kerk.
10 uur ds. D. Vreugm. van Zwollerkerspel te Wilsurn A lil; c. denhil en nam 3 Voorm.
uur
ds. R. J. W. Nykamp.
Zwollerkerspel
Werfhorst,
m.
van
v. d.
te IJsHerv. Kerk. Voorm. 9.30 en nam.
selmuiden.
Vertrokken: H. Pelleboer, m. 7 HEERDE.
uur ds. G. de Vries.
Geref.
Voorm.
van Zalk B 15 naar Zwollerkerspel; A. Pix, v.
en nam. 2.30 uur ds. C. W.Kerk.
J. Teeuwen.
van IJsselmuiden IV-13 naar Kampen; O. 9.30Ned.
Protestantenbond. Voorm. lo uur ds.
Regterschot en gezin van Grafhorst 1-130 D. T.
Evang. Gem. Voorm.
Los te Deventer.
naar Bolsward; E. Schreurs, m. van IJssel10 en nam. 2.30 uur ds. W. Harkema.
muiden naar Doornspyk; Z. Ekkelboom, v.
van Zalk A 115 naar Kampen; H. de Velde,
NUNSPEET. Ned. Herv. Kerk. Voorm.
voorganger nog onbekend en nam. 2 uur 9.30
v. van IJsselmuiden 11-152b naar Genemuids.
den; O. van Dyk, m. van Zalk A 89 haar v/d Pol van Oene.
Ger. Kerk. Voorm. 9.30
Doornspijk.
en nam. 2.30 uur ds. M. J. van Dijken.
Chr. Ger. Kerk. Voorm. 10 en nam. 3 uur ds.
J- Tijmes.
Eben Haezer. Voorm. 9.30 en
Vroeg in de Wei van MidGoede berichten. nam. 2.30 de heer
Ger. Gemeente.
delharnis.
Voorm. 10 en
Naar we Vernemen zyn weer verschillende nam. 3 uur leesdienst.
goede berichten van militairen binnengekomen.
C ,DEBROEK.
Ned. Herv. Kerk. Voorm.
9.30 uur ds. J. Lekkerkerker en nam. 2 uur ds.
Steenbeek.
Maranatha ('t Harde) 2.30 uur
J. Lekkerkerker.
Elim ('t Harde) 2.30 uur
AVEREEST.
de heer Hubach.
Geref. Kerk. Voorm. 10
uur en nam. 2.30 uur ds. Datama.
Vrije
Ondertrouwd: Jan de Boer, 24 J. en Jantje Evangelische
Kerk.
Voorm. 10 uur en nam.
Gehuwd:
Jansen, 21 j., beiden te Avereest.
2.30 uur ds. J. j. van Wyck.
Luctor et
Wolter Knol te Avereest en Grietje Ringeling Emergo.
Voorm. 10 en nam. 2.15. uur samenGeert
Lente
te
Zuidwolde;
Me el en Geeste
komst.
je van Beesten te Avereest; Dirk Nieuwenhuis en Maria Wunnink, beiden te Avereest;
RAALTE. Ned. Herv. Gem. Voorm. 7.30 uur
Gerrit de Boer en Grietje de Lange, beiden te
ds. Knottnerus en voorm. 10.30 uur ds. J. C. J.
Dijkstra.
Avereest; Joh-.n Wessel te Avereest en Jentje
Vrye Evang. Gem. Nam. 6.30 uur
ds. P- B. Muller van Nyverdal. Voorm. 11.30 u.
Fluit te De Wijk; Jan Kok en Berendina
Zondagsschool.
Mynheer, beiden te Avereest; Gerhardus Gedeke en Jantje Dam, beiden te Avereest.
STAPHORST. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10
Geboren: Wilhelmina, d. van D. J. van Telie en nam. 2 uur ds. Keek.
Geref. Kerk. Voorm.
Willems;
Hagedoorn
z.
van
A.
Roelof,
en A.
10 en nam. 2 uur ds. de Boer.
B«ker;
en A.
Beuke, z. van J. Brink en M.
VEESSEN. Herv. Kerk. Voorm. 9.30 uur ds.
Oosting; Jan, z. van J. Oosterveen en H. DocH. A. Jellema te Hattem.
Overleden: Lubbigje Webben, wed. van
ter.
Jan Hefsink, 82 J " Gerrit Jansen, weduwnaar
VORGTEN. Herv. Kerk. Voorm. 10 uur ds.
van Aaltje Haasjes,
T. G. Frederikse.
72 j.; Margje Webben,
(te
Zwolle).
j.
13
URK. Geref. Kerk. Voorm. 10 en nam. 5
uur ds. Doornbos.
STAD HARDENBERG.
Herv. Kerk. Voorm. 10
en nam. 5 uur ds. van Wieringen.
Gehuwd: H. Veltink, 24 j. en G. Waterink,
Chr.
Geref. Kerk. Voorm. 10 en nam. 5 uur cand.
22 J.
Geboren: Gerrit Jan, z. van W. Breuzyistra.
kelman en G. Snijder; Jan, z. van E. Vugteveen en H. EdeUJn; Mina, d. van G. W. Otten
WIJHE. Ned. 'erv. Kerk. Voorm. 10 uur
en K. Rameys; Frederika Cornelia, d. van H.
ds. W. Th. Hoek. Extra collecte voor de kerk.
Boom en A. C. Mulder.
Geref. Kerk. Voorm. 10 en nam. 6.30 uur
Ned. Herv. Evangelisatie
«*" J. Geydanus.
AMBT-VOLLENHOVE.
Tongeren. Voorm. 8 uur de heer G. Bosch en
Bruintjes
en
J.
Ondertrouwd: J.
Westhuis. nam. 1.30 uur Zondagsschool.
Gehuwd: G. J. Rozeboom en G. van Smirz.
van
Jan,
G. Westhuis en
ZWARTSLUIS. Ned. Herv. Kerk. Voorm.
ren.
Geboren:
10 uur ds. Th. A. Vos van Meppel en 's av. 5
H. Bruintjes; Geuje, z. van G. Winters en
H. Steffens; Jacoba, d. van J. Leeuw en G. uur ds. J. A. Raabe. Bediening van de Heilige
Doop. in de beide diensten maandeiyksche
jen, d. van H. van Dalen en
van Dalen; Luit
Geref. Kerk. Voorm. 10 uur
R. Koster; Gerrigje, d. van B. Voerman en kerkcollecte.
ds. P. de Feyther en 's av. 5 uur ds. A. Zwaan.
T. Gelderman; Adolf Pleter, z. van M. B.
Doopsgez. Kerk. Geen dienst.
Overleden: G.
Chr. Ger.
Corpier en M. Deseendre.
Westhuls. 2 j.; J. Winters, 73 j., echtgenoote Kerk. (In het lokaal van Chr. Belangen). V.m
10 en 's av. 5 uur godsdienstoefening.
van G. Rook.

sel.

PREDIKBEURTEN

—

—

EPE

den.

onze plaats diploma's wor-

—

De weekmarkt weer normaal.
Namens het gemeentebestuur van Epe wordt
er op gewezen, dat de weekmarkten in de gemeente op de normale wijzen zullen plaats

De berichten van de militairen.
Van de meeste militairen uit onze gemeente hebben de familieleden thans bericht ontvangen, dat zij zich in den besten welstand bevinden. Van allen is
echter nog geen bericht ingekomen, zoodat eenige families nog in spanning verkeeren. Gevallen van gesneuvelden zijn
hier niet bekend, wel van andere gewon-

gende personen in
den uitgereikt:

IJSSELMUIDEN

berichten.

Van de gemobiliseerde jongens uit deze gemeente komen geleidelijk berichten binnen
van goeden welstand. Van enkelen is nog niets
bekend. Van overledenen hebben we in de gemeente nog niets gehoord.
Ook in de buurtschap 't Harde z«n ongeveer
van alle militairen goede berichten ontvangen.

plaats.
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Militairen komen terug.
Gisteren zijn in den loop van den dag hier
veel Nederlandsche soldaten aangekomen, per
voet of vrachtauto. Deze moeten in hun stellingen van voor den oorlog weer plaats nemen. In het geheel worden hier en in de
naaste omgeving een kleine duizend man verwacht. Het doel van deze terugkeer moet zijn
om de troepen te kunnen registreeren. Uit
Hattem waren ongeveer 250 mannen onder de
wapenen, voor zoover kan worden nagegaan
is geen hunner gesneuveld of gewond.
Het brood weer thuis gebracht.
A.s. Maandag denken de bakkers alhier
weer het brood bij hun klanten thuis te bezorgen, zoodat dan de tocht naar de voormalige openbare school aan de Gasthuissteeg
niet meer noodig zal zijn. Vele moeders zullen ongetwyfeld met blijdschap kennis nemen
van dat bericht.

NIEUWLEUSEN
Coöp. Boerenleenbank.
In het bankgebouw te den Hulst is de
algemeene ledenvergadering gehouden
van de Coöp. Boerenleenbank Nieuwleusen.
Wij stippen hieruit aan: Ontvangen
spaargelden f 284.857,4H/2, aflossingen
loopende rekeningen
f 60.488,76, in
f 928.943,53, rente en diversen f 43.486,91.
Totaal f 1.317.776,611/2.
Uitgegeven spaargelden f 279.626,89,
uitgegeven voorschotten f 125.345, uitgegeven in loopende rek. f 860.933,26, uitgegeven renten en div. f 41.184,32i/2 Totaal
f 1.307.089,47*/
Bezittingen: kasgeld f 43.427,731^, uitst.
voorsch. f 816.729,43 tegoed in loopende
rek. f 395.120,02i/o, te vorderen rente
f 7080,37. Totaal f 1.262.357,56.
spaarbankboekjes
Schulden:
1157
f 1.195.074,391/,, in loopende rekening
f 60.524,12, saldo winst f 6759,04^. Totaal
f 1.262.357,56.
Herkozen werd met algemeene stemmen
als bestuurslid Hendrik Prins Ard.z. en als

.

het geroezemoes der stemmen, de postbode
verschijnt in de deur met een bundel in
zijn hand. Men kan een speld hooren vallen als de eerste naam wordt afgeroepen.
Enkelen durven de brieven of kaarten
haast niet aan te pakken. Weer wordt een
naam afgeroepen, er komt geen antwoord.
Het is de naam van den ouden vader. Men
maakt hem er op attent, dat er een brief
is. Hij wil het nog niet gelooven. Maar als
de bode zijn naam met luider stem herhaalt, is alle twijfel bij hem geweken en
neemt hij den brief in ontvangst met het
bekende handschrift zijner dochter. Met
betraande oogen verdwijnt hij in de menigte, door vele teleurgestelden nagestaard, om moeder van het heugelijke
nieuws in kennis te stellen.
Zij die geen bericht ontvingen verlaten
slechts noode het terrein, steeds omkijkend of de besteller hen nog naroept,
hij kon zich misschien vergist hebben.
Maar als de deur gesloten wordt, laat men
ook die gedachte varen, al zijn hoop vestigend op den dag van morgen.

RIJSSEN
Treurige plechtigheid.
Gisternamiddag werd op de algemeene begraafplaats een der voor het vaderland gesneuvelden, de heer T. 8., onder groote belangstelling der burgery ter aarde
Onder

besteld.

hen, die den stoet volgden, bevonden zich ook

burgemeester en wethouders, de gemeente-

secretaris en

vrywel

alle leden van den raad.

Voor de kerkelijke gemeente werd aan het
graf het woord gevoerd door den heer Dykman.
Met droefheid en rouw verlieten de talryke
aanwezigen het kerkhof, droefheid om de
zwaar getroffen familie van hem, die hier zoo
juist naar zyn laatste rustplaats gebracht werd,
droefheid ook om de vele andere gezinnen, die
in onze plaats door het verlies van man of
zoon in geiyke mate getroffen zyn.
Geslaagden.

den eindsursus 1939—'40 konden door de
Middelbare Handelsavondschool aan de volBy

__
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Hard wordt er gewerkt aan den wederopbouw van Rotterdam. Puinworden gebruikt voor het dempen van de Schie. De wagens
rijden af en aan

resten

HATTEM
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Bodemproductie blijft
altijd noodig!
agrarischen medewerker.)

onzen

Wel

buitengewoon snel en

onverwacht

hebben zich kolossale veranderingen voltrokken op velerlei terrein. Ons bepalende
tot het agrarische terrein en wel tot de
Vèreidmarkt onzer voornaamste producmelkten, n.l. boter, bacon, eieren en hetgeen
producten, willen we in vervolg op
wij reeds berekenden na de bezetting van
Denemarken, welke op haar beurt volgde
op de afsluiting van de Oostzeelanden
(Zweden, Finland, Letland, Estland, Litauen, Polen en Rusland) thans nagaan,
zijn
welke de direct zichtbare gevolgenBelgië.
en
van
Nederland
bezetting
Van de
De boter.
Beginnen we met de boter. Van dit product wordt per jaar rond 600 millioen kilo
op de wereldmarkt gebracht, waarvan
27 pet. uit Denemarken, 9 pet. uit Nederland, 19 pet. uit de Oostzeelanden, 40 pet.
uit Australië en Nieuw-Zeeland en 5 pet.
Uit de rest van de wereld komt, o.a. Argentinië en lerland.
Waarheen gaat nu deze kluit van bUU
millioen kilo boter? Het antwoord moet
luiden: in"hoofdzaak naar Engeland, n.l.
82 procent ervan. Duitschland nam 16, de
overige landen 2 procent.
Met deze enkele gegevens voor oogen,
ziet men direct al, waar het grootste gevolg van den oorlogstoestand, zooals deze
zich op dit oogenblik vertoont, zich doet
gevoelen, n.l. in Engeland. Had dit land
reeds door de afgrendeling van de Oostzee en door de bezetting van Denemarken
ruim 40 procent van zijn mogelijkheid tot
het importeeren van boter verloren, thans,
hu ook Nederland als boterleverancier
Voor dat land is weggevallen, mist het de
helft van zijn boter-aanvoer. En aangezien zijn eigen productie slechts 20 millioen kilo bedraagt, dat is vier procent van
zijn normale consumptie, kan men zeggen,
dat genoemd land thans slechts kan beschikken over de helft van de hoeveelheid
boter, welke het normaal noodig heeft.
Bovendien zal het dit groote gat in zijn
botervoorziening niet in noemenswaardige
mate kunnen stoppen door méér-aanvoer
uit.de nog overgebleven leverancierlanden
en wel om de eenvoudige reden, dat die
landen (i n hoofdzaak Australië, NieuwZeeland.en lerland) reeds vrijwel al hun
exportboter naar het moederland zonden,
n.l. 90 a 98 procent!
Ook

land onmogelijk is geworden. En

aange-

zien de eigen productie slechts in het negende deel der normale behoefte voorziet,
komt het er dus op neer, dat men in dat
land nu nog slechts het derde deel van
zijn behoefte aan eieren gedekt ziet.
Ook op het stuk van eieren zullen *de
Engelschen deze kolossale leemte zoo goed
als niet kunnen aanvullen door vergrooten import uit andere landen, want de
nog overgebleven leveranciers exporteeren slechts het derde deel van het wereld-aanbod en zij zonden tot dusver toch
reeds vrijwel hun geheele eieren-overschot
naar Engeland, speciaal Australië, ZuidAfrika en lerland. Zij kunnen dus voorloopig niet veel méér gaan leveren.
Melk.
een
groot
Zal er dus thans
tekort aan
boter, bacon en eieren gaan ontstaan in
Engeland, nu de import-mogelijkheid zoo
sterk is ineengeschrompeld, ook de invoer

De
57. Big

van melkproducten — normaal 100 milheeft een zeer gelioen kilo per jaar
voeligen knauw gekregen en wel hoofdzakelijk doordat Nederland nu niet meer
levert. Van den totalen Engelschen invoer verzorgde ons land n.l. twee derde
van de gesuikerde volle condens en 80 pet.
van de gesuikerde magere, waarbij dan
nog Denemarken en België komen, die
eveneens leverden !
De eindrekening is dan ook, dat Engeland thans in totaal 82 procent van zijn
voll" en 92 procent van zijn magere condens-import ziet afgesnoerd. Alle melkproducten bijeen genomen bedraagt dit
percentage 70.
Weliswaar is ie eigen productie van
condens en poeder betrekkelijk groot, vergeleken bij die van boter, bacon en eieren,
doch dat neemt toch niet weg, dat de
Engelschen thans het vierde deel van hun
normale behoefte aan melkproducten ongedekt zien; dat is dus niet zóó sterk als
bij boter en bacon, waar de helft en bij
eieren, waar twee derde deel der normale
consumptie ongedekt is, als gevolg der
oorlogsomstandigheden.
Nogmaals: dit land ondervindt thans de
gevolgen zijner jarenlange verwaarloozing
van zijn agrarische productie en als zoodanig is het een baken in zee !
Ommekeer.
producten,
onze
die
Voor
nu niet langer
naar Engeland gaan, dient een andere
bestemming te worden gevonden en die
zal er ook wel komen. Niet alleen, dat
reeds officieel is medegedeeld aan de zuivelfabrikanten. dat er zoowel voor de
voorraden, als ook voor de verdere productie afzet aanwezig is, doch bovendien

—

Op de wereldmarkt van dierlijke producten hebben zich thans
kolossale veranderingen voltrokken, hetgeen vooral gevoeld
tvordt door het land, dat steeds zijn landbouw heeft verivaarloosd, n.l. Engeland. Doch aan onze volwaardige bodemproducten BLIJFT behoefte bestaan!
(Van

Dieren-Jamboree

wekt weggegaan, maar
hij kwam erg bedrukt i
Zijn
gezicht
terugvertrokken,
zoo
stond
dat Joko vroeg: „Wat
heb je ? Je ziet zoo wit
als een doek. Toch ook
geen arm verstuikt ?"
Hij was echt bezorgd.

58. „Kiespijn!!! Oei!!!
verschrikkelijk", steunde Big. „Kou gevat natuurlijk, daar ben ik
altijd zoo
vatbaar
voor !" Hij stond heen
en weer te wiegen met
zijn hand tegen zijn
wang gedrukt. Ondertusschen had Joko zich
van de doos meester

ter wereld. Niet minder dan 340 millioen

wel hoofdzakelijk uit de Oostzee- en Scandinavische landen, benevens uit Nederland, die nu alle als leverancier van En-

geland zijn weggevallen. Bij raadpleging
Van de statistieken blijkt dan ook, dat
deze landen driekwart van den Engelschen
bacon-import verzorgden, hetgeen overevenals bij de boter
met de
eenkomt
helft der hoeveelheid, welke noodig is

—

gemaakt.
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EENMOEILIJKEREIS
van een ondernemend

Leeuwarder schipper
Op Donderdag 9 Mei, den dag voor het

uitbreken van de vijandelijkheden, vertrok
de Leeuwarder schipper P, van der Noord

8)

„Dus « wilt eens met oom praten?"
„Kunt u me de zaak niet uitleggen?"
„Hij kan het veel beter dan ik en er
valt geen tijd te verliezen."
„Waar is uw oom?"
boven. Ik zal u
„Op zijn kamer
voorgaan. Maar zachtjes, alstublieft!"
„U bedoelt, dat die andere man ook in
buis is? Dien ik in den schouwburg heb
gezien?"
„Ja. Hij en nog een paar anderen. Ze

ïnogen ons niet hooren."
„Ik wed, dat ze u met iemand, van wien
w niets hebben moet, willen laten trouwen,
°hi uw geld in handen te krijgen. Is dat
Soo?
Niet? Zoo, dan is het ten minste iets nieuws!"
„Toe, komt u nu mee," zei ze, dichter
bij hem komend. „Of
als u me niet
Wilt helpen
gaat u dan dadelijk weg.
«edankt voor het taschje."
Hij kon haar gezicht in het maanlicht
duidelijk zien. Ze had niets weg van een
avonturierster. Ze scheen geen bedrieg-

ster

„Gaat u voor, juffrouw Rodney," zei hij.
heet u immers?
Dank u."
, Geruischloos verlieten ze de kamer en
gingen de gang op. Warwik had, zoodra
kij gezien had, dat ze alleen in de kamer
Was. den revolver in zijn zak gestoken,
nu haalde hij hem te voorschijn en
Weid zijn vinger om den trekker. Ze sloot
deur achter zich. Daarna greep ze hem
°ij zijn linkerhand en trok hem mee. Bij
°aar aanraking voelde hij weer een ril-

»Zoo

halfvijf, lichtte de „Op Hoop van Zegen'
het anker. Spoedig daarna passeerde men
Hoek van Tij, waar ettelijke Nederlandsche
schepen tot zinken zijn gebracht.
Het schip maakte een omweg en ontwaarde in het Krabbersgat weer gezonken
Nederlandsche schepen.

bevelhebber
De opperbevelhebber der Duitsche legergroep heeft de volgende verordening inzake de verduistering uitgevaardigd:
1) Onmiddellijk van kracht wordt d«
bepaling van zonsondergang tot zonsopgang te verduisteren.
2) Alle gebouwen moeten zoo verduisterd worden, dat geen lichtschijnsel naar
buiten dringt.
3) ledere buitenverlichting moet zoo
verduisterd worden, dat uit een hoogte
van 500 m in loodrechte en schuine blikrichting lichtverschijnselen niet meer
waargenomen kunnen worden.
Alle lichtbronnen die gemist kunnen
worden, moeten worden uitgeschakeld.
Lichtreclames en verlichtingen van etalages moeten worden uitgeschakeld.
4) Bij

alle verkeersmiddelen (automobielen, spoorwegen, tramwegen, schepen,
enz.) moet de bmnenverlichting naar buiten volledig verduisterd worden. De schijnwerpers van de rijtuigen moeten zoodanig
worden afgedekt, dat slechts een horizontale spieet die s—B cm lang en 1.5 cm
breed mag zijn, het licht laat uitkomen.
Automobielen rijden op vrije straatwegen met gedempte schijnwerpers en
groot licht. Bij tegenverkeer en in gesloten plaatsen moeten de schijnwerpers op
klein licht gedempt worden.
Achter- en remlichten moeten verduisterd blijven branden.
Richtingwijzers moeten verder worden

Stavoren opleverde. Op dit traject toch
waren vier schepen tot zinken gebracht, gebruikt.
waarvan één, een Nederlandsch oorlogsParkeerende rijtuigen moeten naar voschip, duidelijk zichtbaar was, een tweede ren en naar achteren door verduisterde
was slechts bij buitengewoon helder weer
zichtbaar, de beide anderen waren niet te lichtbronnen worden aangegeven.
5) Uitschakeling der openbare electricizien. Toch besloot schipper Van der Noord
de reis te aanvaarden.
teits- en gasvoorziening wegens de verVanaf Enkhuizen passeerde men eerst duistering is ten strengste verboden.
een gezonken Nederlandsch oorlogsschip
6) Overtredingen der voorschriften 1-5
met de driekleur hoog in den mast. Daar
vlak bij zat nog een ander Nederlandsch worden zwaar gestraft.
vaartuig. Van de beide andere schepen
viel geen spoor te ontdekken. Zonder ongelukken werd de haven van Stavoren bereikt. Hier kwam men tot de ontdekking,
dat in de haven een kustschip is gezonken,
de
twee andere schepen heeft men laten sprinDe opperbevelheboer van land- en zeegen. Er was weinig ruimte om te passeeren,
macht,
in overleg met den Duitschen behandig
manoeuvreeren
door
kwam
doch
velhebber
in Nederland, gelast aan een
men toch de haven binnen.
ieder,
eenig
die
van het Neder„Ik was blij, dat wij zoo ver waren", zei landsche of vaneigendom
het
Duitsche
dan
de
Noord,
„'t Is één van
gevaar- wel particuliere eigendommen leger,
Van der
van Neik
heb.
De
reizen,
gemaakt
die
ooit
lijkste
derlandsche of Duitsche militairen of van
„Op Hoop van Zegen" is het eerste vrachtparticulieren, tot zich genomen heeft, die
schip, dat het Usselmeer is overgestoken. terstond te bezorgen bij de politie ter
Vlak voor ons liep het rijksbetonningsplaatse. Is de hoeveelheid te groot om te
vaartuig binnen, dat wel gauw maatregelen bezorgen, dan moet daarvan kennis gezal nemen, opdat de normale vaart weer geven worden aan die autoriteiten. Voor
wordt hersteld. Vanaf Stavoren ging de zooveel zulks niet zou blijken te zijn gereis voorspoedig".
schied, zal strafrechtelijke vervolging

gezin het grootste deel van den tijd in
schuilkelders moest doorbrengen, kreeg hij
order om onmiddellijk naar Wormerveer
te varen en daar 3800 baal consumpticmeel
voor rekening van de regeering in te laden
ca naar Friesland te brengen. Deze hoeveelheid meel
lüO.ooo k.g. in totaal
is
afkomstig uit Wessanen's Koninklijke fabrieken te Wormerveer, en moest gelost
worden bij F. F. Huisinga te Leeuwarden.

—

—

—

—

de trap."
Hem steeds bij de hand houdend ging
ze de trap op. Ze scheen nog steeds angstig. Boven aan de trap gekomen geleidde
ze hem langzaam door een gang. Hij had
niet het minste geluid gehoord. Hij voelde, dat hij aan het einde van zijn tocht
gekomen was en omklemde den revolver
vaster. Ze gingen een hoek om en daar
bleef ze staan.
„We zijn bijna aan de kamer van mijn
oom," fluisterde ze. „Hij is nog wakker
en zit te wachten, of u gehoor hebt gegeven aan mijn verzoek om hulp. Ik heb
hem alles verteld, maar hij wist niet, of
ik er goed aan gedaan had. Hebt u een
beetje geduld met hem alstublieft. Hij is
oud en kan niet veel doen."
„Laten we hopen, dat hij niet te veel
doet," mompelde Warwik.
„Bent u nog bang?"
„Ik ben nooit bang. Maar ik weet graag,
wat me te wachten staat. Dit is een
vreemd huis en de omstandigheden zijn
eigenaardig genoeg
"
„Hier zijn we er," fluisterde ze. „Zoodra
we binnen zijn, zal ik het licht aandraaien. We moeten zorgen dat niemand
ons hier ziet binnengaan."
Ze opende een deur en bracht hem er
een paar passen doorheen. Het was stikdonker, want er scheen zelfs geen maanlicht naar binnen. Het meisje hield nog
steeds zijn hand vast. Hij hoorde, hoe ze
de deur achter hem sloot; En daarop
fluisterde ze 'door het duistere vertrek:
„Die heer is gekomen, oom. TJ'kunt nu het
licht wel aandraaien."
Warwik hoorde het zachte knipje van
een schakelaar. Opeens was de kamer helder verlicht.
Op die. wijze zag John Warwik de Spin
voor de eerste maal.

HOOFDSTUK III.
De

nieuweling.

Het was een ruim vertrek. Tegen de
wanden hingen een paar gewone schildealles was
rijen, Gordijnen, vloerkleed
gewoon. Midden in de kamer stond een
groot, mahoniehouten bureau-ministre.
Daarachter zat een man op een draaistoel. Tegenover het bureau stonden twee
stoelen. In een hoek bevond zich een boekenrek, In een anderen hoek een paar
kaartregisters. Dat was alles.
John Warwik zag op het eerste gezicht,
dat die man een buitengewoon persoon
was. Hij was breed en geweldig gezet. Zijn
hoofd was reusachtig en zijn nek dik Hij
had een bos verwarde, witte haren. Zijn
oogen waren klein en doordringend
scherp. Zijn groote, witte handen lagen
voor hem op het bureau.
„Gaat u zitten," zei hij.
Hij wees op een der stoelen en Warwik
nam zijn hoed met zijn linkerhand af en
zette zich neer. Hij bleef zijn rechterhand
in zijn zak houden. En snelle blik in het
rond had hem geleerd, dat er nog een
deur in het vertrek was. Er waren twee
vensters.
Geen meubels, waarachter
iemand zich kon verbergen. Hij begon
zich een beetje veiliger te voelen.
„Silvia, je kunt wel heen-gaan. lieve
kind',, zei de man achter het bureau. „Je
-hebt je taak goed volbracht en je wordt
wel bedankt."
Hij glimlachte tegen het meisje, dat
zijn glimlach beantwoordde. De laatste
zin maakte wel geen prettigen indruk op
Warwik, maar hij trachtte dien van zich
af te zetten. Met een knikje voor hem best.md liep het meisje naar de andere deur
Ze deed die open en stapte een andere
onverlichte kamer binnen. De deur ging
dicht. Warwik gaf ooren en oogen goed
den kost. De man achter het bureau had
zijn scherpe oogen op hem gericht.

politie

plaats hebben.

Op rolschaatsen van

met zijn motorschip „Op Hoop van Zegen"
Vrijdagsmiddags tusschen halfvier en
naar de Calvéfabriekcn te Delft om een
lading grondnotenschilfers voor de C.A.F, vier uur vertrok de „Op Hoop van Zegen"
van Wormerveer en kwam in den loop van
te halen.
Schipper Van der Noord is voor geen' den avond bij de Oranjesluizen te Amsterzoo was hij dam aan. Eerst wilde men het motorschip
klom geruchtje vervaard
de eerste schipper, die na den strengen niet schutten, maar toen Van der Noord
winter van dit jaar het IJsselmeer overstak het bewijs van den regeeringscommissaris
maar een zoo emotievolle reis als hij voor voedselvoorziening toonde, liet men
thans achter zich heeft, zal naar hij hoopt hot motorschip door. Onder Durgerdam
wel een unicum in zijn leven blijven. Na ging men voor anker liggen, daar de schepen
gedurende de oorlogsdagen bij de Calvé- tusschen zonsondergang en zonsopgang niet
fabriekcn te hebben gelegen, waar hij en zijn mogen varen. Zaterdagmorgen ongeveer

. „Voorzichtig," fluisterde ze. „We zijn bij
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Verduisteringsplicht

Inlevering militaire eigen-

vleesch) is Engeland de grootste afnemer

voor de normale consumptie!
Genoemd land plukt hier thans de
wrange vruchten van het feit, dat het sedert vele jaren zijn bodemproductie op
onvergelijkelijke wijze heeft verwaarloosd.
jaren
Weliswaar heeft men sedert enkele
het gevaar daarvan eenigermate ingezien
en door middel van overheidsmaatregelen
de productie van varkens, eieren en melk
trachten te vergrooten, doch het resultaat
daarvan was nog niet van overwegend belang.
Eieren
Op de wereldmarkt van eieren is Engeland, om de zelfde reden eveneens de
grootste kooper. Van de zes duizend millioen eieren, die jaarlijks worden geëxporterd, leveren Nederland en Denemarken
elk 'het vierde deel, de Balkan en het
Oostzee-bekken elk 15 procent; de rest
komt uit andere landen.
Van die 6000 millioen eieren nu kocht
Engeland 58, Duitschland 28 en de rest
der wereld 14 procent. Nu echter éérst de
Oostzeelanden, vervolgens Denemarken en
tenslotte ook Nederland en België zijn
weggevallen als leveranciers van eieren
aan Engeland, beteekent dit, dat drie
kwart van den normalen import voor dit

bedenke men, dat zoowel in Nederland als
in de Duitsche gebieden nog wel onbevredigde behoefte bestaat aan de volwaardige voedingsstoffen, welke onze
land- en tuinbouw leveren. Per slot van
rekening is de bodemproductie de oervorm van alle voortbrenging en aan haar
bestaansreden en -noodzakelijkheid kan
eenvoudig niet worden getwijfeld. H\
vaak is er niet gewezen op den ongezonden toestand, dat wij drie kwart van
onze exportboter, dat is 40 procent van
onze totale productie, naar Engeland verkochten tegen een prijs, die een derde en
in den laatsten tijd hoogstens de helft
van onze productie-kosten vergoedde, terhet
wijl velen
o.a. onze weermacht
vervangingsproduct margarine aten ?
Trouwens, het feit dat wij rond de helft
van onzen agrarischen export (uitgedrukt
in waarde) naar Engeland zonden (ondanks de halveering van onzen bacon- en
melkproductenexport naar dat land) dateerde pas uit de crisisjaren, want daarvóór ging slechts 30 procent naar Engeland en de helft naar Duitschland en de
gebieden die daar nu bijgetrokken zijn.
Doch hoofdzaak is en blijft, dat aan de
producten van onzen bodem óók en wellicht vooral onder thans ingetreden omstandigheden behoefte zal bestaan en gelegenheid lot ruil tegen andere producten,
die wij niet voortbrengen en die nu niet
langer uit Engeland kunnen komen, zal er
eveneens zijn. Waarbij nog komt, dat ook
in ons eigen ;and de afzet onzer volwaardige bodemprociucten nog aanzienlijk zal
kunnen worden uitgebreid. Voor onzen
boerenstand is er dus géén reden, om bij
de pakken neer te zitten!

In Enkhuizen, waar men ongeveer 11 uur
's morgens aankwam, wees de havenmeester
op het groote gevaar, dat de vaart naar

was heel opge-

Bacon.
van het product bacon (varkens-

—
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Haarlem

Alleen 1875 m en 415 m

De Nederlander is over het algemeen
vindingrijk. Nu geen motorbrandstof wordt
tenzij men een bijzondere ververstrekt
zoekt men naar middelen
gunning heeft
om het motorvoertuig door een ander te
vervangen. Handkarren worden van stal
gehaald, het paard geniet bijzondere eer,
maar hol meest, toch grijpt men naar de
het Nederlandsche vervoermiddel
fiets,
bij uitnemendheid aldus het „Hand.".
Een Nederlander zonder fiets voelt zich
slechts een half mensch, en dit is thans
hcelemaal zoo!
Fr zijn er echter, die naar een ander
middel 'voor snelle verplaatsing zoeken en
het ook vinden. Zooals de man. die van
Den Haag naar Haarlem kwam gereden
op rolschaatsen. Waarom ook niet? In
Nederland, het land van den Elfstedentocht, ziet men er niet tegen op zich per
schaats over een grooten afstand te ver-

De omroepvereenigingen zonden tot nog
toe uit over drie zenders. De zakelijke
zender, golflengte 1205 meter, is weder
aan zijn oorspronkelijke bestemming teruggegeven. De omroepvereenigingen werken op de andere zenders door, op de
golflengten 1875 m en 415 m. Alleen op
deze golflengten kan men dus voortaan
naar de programma's der omroepvereenigingen en de nieuwsberichten luisteren.

„Uw nicht heeft me meegedeeld, dat ze
in moeilijkheden... in gevaar verkeerde",
begon Warwik. „Ik ben op haar briefje
gekomen uit zucht naar avontuur".
„Dat begrijp ik", antwoordde de man.
al is
„Silvia is een heel handig meisje
er nog veel, wat ze niet weet."
„Moet ik daaruit opmaken, dat il- hierheen gelokt ben."

Hij trok zijn overjas uit, stopte den
revolver in zijn broekzak, stak een sigaar
op en schonk zichzelf in. Hij deed het
zoo rustig, alsof hij bij een vriend thuis
was.
„Het doet me genoegen te zien,' dat u
sterke zenuwen hebt',, zei de man. „Dat
wist ik trouwens al."
„Toch waar?"
U bent John Warwik, de tweede van
dien naam en de laatste afstammeling
van uw familie. U hebt een goede opvoeding genoten. TJ bent een bekend athleet,'
een graag geziene gast en hebt veal vrienden en kennissen."

— —

—

—

''
u niet met de gedachte, dat ik er
niet op verdacht was. Ik was er op voor"P|*p f* jpc

'/Vlei

b'&T'Gïd "
„En toch bent u gekomen?"
„Men heeft me nooit van lafheid kunbeschuldigen en Ik verwachtte, dat ik iets
lets
nieuws
"
„Juist! U verbeeldt uzelf, dat u alles
zoowat al meegemaakt hebt."
„Me dunkt van wel."
„U hebt wel eenige ondervinding, mijnheer Warwik. Ja, ik ken uw naam. Mijn
nichtje heeft niet den eersten den besten
het op
man in den val gelokt. Ze had en
op
mijnheer John Warwik gemunt
anders."
niemand
„Ik voel me beslist gevleid."
„Dat mag ook wel."
De man keek hem een poosje doordringend aan en leunde achterover.
„Ik zal u alles uitvoerig verklaren. Ongetwijfeld zult u er belang in stellen. Trek
uw overjas uit en maak het u gemakkelijk, want het kan wel een poosje duren.
Neem een sigaar. In den hoek zult u een
glas en een flesch whisky vinden. Bedien
u. Maak u geen zorg over dien revolver in
"iw zak. TJ zult hem niet noodig hebben."
Warwik kreeg een kleur, maar haalde
"Ur» hand niet uit zijn zak„De sigaren zijn uitstekend en de drank
is niet vergiftigd," zei de man met een
",'Wins. „Ik verzeker u. dat ik dergelijke
ordinaire middelen niet gebruik."
„Ik. geloof u wel. TJ schijnt me een origineel mensch t0e...."

plaatsen, en ol het nu per schaats over het
ijs, dan wel per rolschaats over het asfalt
gaat, de inspanning blijft vrijwel gelijk.
Wellicht vindt het genoemde voorbeeld
navolging en zal het rolschaatsen
tot
dusver vrijwel uitsluitend een ontspanning
voor de jeugd, die .zich in verschillende
steden zelfs rolschaatsenbanen zag toebeals verplaatsinsjsmidde) meer en
deeld

—

—

meer in zwang komen

.Juist."

„U woont alleen op kamers met een Japanschen bediende. U hebt de heele wereld
bereisd. U hebt een half dozijn expedities
naar de Pool, de Sahara,
meegemaakt
Egypte. U hebt op grof wild gejaagd. U
hebt overal avonturen gezocht...."
„En er weinig gevonden."
weinig. Er valt niets nieuws
„Juist
meer voor u te doen."
„Neemt u me niet kwalijk, maar dat wist
ik al, voordat ik hier kwam. Hoe zit het
nu met die moeilijkheden en dat gevaar?
Was dat allemaal bedrog?"
„Inderdaad."
„Wat was dan uw bedoeling met me
hierheen te lokken? Kom ermee voor den

dag!"

„U bent nog al haastig gebakerd, niet
waar? Ik vertel het u toch zoo vlug als me
slechts mogelijk is. Let u maar goed op.
U hebt geen verwanten. U bent vrijgezel.
en u hebt
U verlangt naar afleiding
geld noodig!"

„Geld noodig?"
„Zeker. Ik ben goed ingelicht. De wereld
denkt, dat John Warwik een fortuin bezit. Ik weet toevallig anders. U leeft al
jaren van uw kapitaal en niet van uw
renta. U hebt ongelukkig gespeculeerd.
(Wordt vervolgd.)
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VOLLEDIG HERSTELD
(Alleen
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Nu is het tijd Uw prismakijker te laten
schoonmaken en reviseeren. Wij zyn daarvoor speciaal ingericht.
Inruil en inkoop van 2de handsch kijkers

in
"^B

op werkdagen)

Vertrek van AMSTERDAM, de Ruijterkade, steiger 6
v-m. 9-15 uur
Vertrek van ZWOLLE, steiger Emmawijk
v.m. 9.15 uur
Vertrek van KAMPEN, IJsselkade
v.m. 11-30 uur

■■■■■■■■■
Zondagsschool

Nadere inlichtingen bij:
REEDERIJ KOPPE N.V., Amsterdam, de Ruijterkade,
steiger 5, Telef. 44400
KOPPE-EDS, Diezerkade, Zwolle, Telef. 2671
G. J. ZEGER DE HAAN'S SCHEEPSAGENTUUR,
IJsselkade, Kampen, Telef. 27
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NED. PROT. BOND

■

De molen draait!
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MARKIEZENFABRIEK
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STEMPELS

VAN OER MOLEN
Teleloon 3265

Deventerstraatweg 139, 141
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BLOEMBERG"

Th. a Kemp.str. 3, Tel- 2100
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WOLWEVERSTR. 23—TELEF. 2894

Mevr. WILDERVANCK, Spoolderpark 10, VRAAGT 15 Juni cci 1
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58.
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Jw adres voor alle voorkomende
en Metselwerken.
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Melkmarkt

I

kunnen wij nieuwe rekeningen openen, waarover
Rekeninghouders de volledige beschikking hebben.
De bepalingen van het z.g Banken-M oratorium zijn
hierop niet van toepassing

Nederlandsche Middenstandsbank n.v.
Kantoor ZWOLLE

Melkmarkt 28 (Telef. 3741 en 3742)

■

bbi

BEKENDMAKING

HEROPEND
HEIMEL'S Rechtskundig- IncassoKant. KOESTRAAT 32
POSTBUS 73

—

—

TEL. 3638
ZWOLLE

9—l2J^ en

2—5
Zaterdags 9—l

SWAAGMAN

brengt het volgende onder Uwe aandacht

Wij kregen gunstige berichten

De meesten Uwer zijn door de omstandigheden genoodzaakt
hun auto tijdelijk buiten gebruik te stellen Het is nu een
uitgezochte gelegenheid om Uw wagen door vakmenschen
eens grondig te laten nazien. Onze zaak belast» zich daar
gaarne mede Kunt U de wagen t.z.t. weer gebruiken, dan
staat hij voor U klaar U helpt ons en het personeel door
een moeilijke tijd heen.
Met belangstelling Uw opdracht tegemoet ziende,
Hoogachtend,

Met groote dankbaarheid kunnen

.

teweg 75. Het beste is er heen te gaan, zelf
of dit te verzoeken aan een familielid of
kennis.
2. Het Roode Kruis verschaft uitsluitend
inlichtingen over zieke, gewonde of gesneuvelde militairen, terwijl, voorzoover
het Roode Kruis dienaangaande over gegevens beschikt, ook medegedeeld kan
worden of en zoo mogelijk waarheen een
militair als krijgsgevangene is weggevoerd.
3. Het Roode Kruis verstrekt uitsluitend'
inlichtingen over militairen ten aanzien
van wie absoluut betrouwbare gegevens
zijn binnengekomen. (Ontvangst van een
DE GRAAFSCHAP GEREED
zakboekje of plaatje zonder meer is bijHet is al geruimen tijd geleden, dat we voorbeeld niet voldoende om vast te stelmededeeling deden omtrent het in orde len, dat iemand gesneuveld is.)
brengen van het trottoir in de Graafschap.
4. Uit het vorenstaande kan men afleiHet comglomeraat van stoepj es werd wegden:
a. dat het Roode Kruis in zeer vele
gebroken en daarvoor in de plaats kwam
gevallen geen enkele inlichting zal kunnen
noodige
met
de
royaal
tegeltrottoir,
een
afritten en erlang een klinkerpad van verstrekken, vooral zoolang uit Zeeland,
fietsrijders. Kort vóór het uitbreken van Limburg en Noord-Brabant nog steeds niet
alle gegevens binnen zijn;
het conflict waarin ook ons land werd
meegesleurd, werd ook aan de andere zijde
b. dat ingeval het Roode Kruis geen invan de straat begonnen. Maar door de lichtingen kan verschaffen omtrent een
gebeurtenissen van de vorige week moest militair, hieruit geen enkele conclusie omhet werk worden stopgezet. Nadat de trent den toestand van dien militair mag
catastrofe eenmaal achter den rug was, worden getrokken.
heeft de Dienst van Gemeentewerken den
6. Het Roode Kruis is dus één van de
arbeid opnieuw aangevat. En nu is ook
adressen
waartoe men zich kan wenden om
Graafzijde
gereed en heeft de
de andere
inlichtingen betreffende een militair. Aan
schap twee flinke trottoirs gekregen, met
hen, die daartoe in staat zijn, wordt den
links en rechts van de straat een fietsraad gegeven zoo mogelijk te informeeren
pad. De straat is er aanmerkelijk van opnaar het legeronderdeel waarbij die miligeknapt.
Laat ons hopen, dat de gemeente op tair ingedeeld werd. Voorzoover dezerzijds
dezelfde wijze doorgaat, en dat de eigebekend, kan men zich (uitsluitend) telenaren van stoepjes en straatjes hun medefonisch wenden tot den Haag K. P. (voor
werking verleenen. Het aanzien van de hen die in den Haag zijn nr. 301111) om
stad en van de straat waarin zij wonen te vragen waar zich een bepaald legerwordt er niet alleen in sterke mate door onderdeel bevindt. Dit nummer geeft dus
verhoogd, maar bovendien is dat ook een inlichtingen nw'
'*> Wep zilnde milimiddel om werkgelegenheid te scheppen. tairen
Voorts lette men op de medeelingen in
INLICHTINGEN OMTRENT
de pers, mede in verband met verplaatsing van legeronderdeelen.
VERMISTE PERSONEN
7. Zij, die inlichtingen wenschen omKampen/
van
de
afd.
burgers, kunnen zich wenden tot
voorzitter
trent
De
IJsselmuiden van het Ned. Roode Kruis
Binnenhof 19, Ministerie van binnenlandmaakt het volgende bekend:
sche zaken, afd. Inspectie, Den Haag.
1. Het vragen van inlichtingen, over zie8. Ten slotte wordt medegedeeld, dat
inforaan
bij
hen, die inlichtingen vroegen, schrifgesneuvelde
militaire
het
ke of
telijk bericht wordt gedaan zoodra dit
matiebureau te Kampen wordt voorloopig
stopgezet; men gelieve zich rechtstreeks te mogelijk is; zij behoeven zich dus niet
wenden tot het centrale informatiebureau meer bij het informatiebureau te vervoegen, behoudens bilzondere gevallen.
van het Roode Kruis te Den Haag, Zwar-
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1 libourgs
Woninginrichting

WAAGMAN
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DE WINKELS WEER OP OUDEN

TIJD GEOPEND
De commissaris van politie maakt bekend, dat de winkelzaken weer geopend
mogen zijn: op gewone avonden in de
week tot 8 uur: op Zaterdagen tot 10 uur.
Des middags van half 1 tot 1 uur gesloten.

DRUKTE

AAN DE KADE

De IJsselkade krijgt weer zijn oude aanzien. Booten uit Amsterdam, uit Zutphen,
uit Zwolle, van Urk, komen er weer aan
en laden en lossen de goederen, voor hier
en elders bestemd. Nu het spoorwegverkeer nog niet op zijn oude capaciteit is
hersteld, gaan er meer ladingen dan gewoonlijk per schip. De vaart door den
IJssel is vrijwel weer onbelemmerd.

PREDIKBEURTEN NED. HERV.
GEMEENTE

Zondag 26 Mei.
Kampereiland, voorm. 10 uur Ds. Willemse.
Wilsurn, voorm. 10 uur en nam. 2.30 uur
Ds. de Lange.
Kamperveen, voorm. 9.30 uur en nam.
2 uur Ds. Vlasblom.
Mastenbroek, voorm. 9.30 uur en nam.
2 uur Ds. Kuijpers.
Zalk, voorm. 10 uur en nam. 2.30 uur
Ds. Holzscherer.
Genetmuiden, voorm. 9.30 uur en nam.
2 uur Ds. va*i de Hee.
Gereformeerde Kerk.
Kampereiland, nami- 2.15 uur Ds. Im-

Hoogstr. 56—58

peta.

DE

VAN HET

POSTKANTOOR

Met de verbouwing

van het

postkantoor
aanvang gemaakt,

heeft men ook weer een
nadat het werk twee weken had stilgelegen. Een schadepost voor den aannemer
is, dat alle ruiten in het oude gebouw ter
oppervlakte van wel 100 vk. m, vernield
zijn, door de ontploffing van de brug. Zijn
we goed ingelicht, dan werkt de aannemer, die zijn zaak heeft in Deventer, ook
met werkkrachten uit die stad. Tengevolge
van de nog onvoldoende communicatie-

Amsterdam. Bedankt voor Prederiksoord
(toez.) J. G. Steenbeel. Jr. te Denekamp. Bedankt voor Linsc'-joten L. Brasser te Bruchem
Doopsgez. Broedersci.ap. Beroepen te Wageningen B. Dufour te Sappemeer.

Ver. v. Vrijz. Hervormden. Benoemd als
voorganger der afd. Haarlem ds. B. Nijholt,
Ned. Herv. nred. te Wierii"ermeer.
OS. F. '. J. BKUMMEK
Oud-predikant

Blankenham

Blokzijl
Dalfsen
Den Ham
Doornspijk
Elburg

Genemuiden
Giethoorn
Hasselt

Hattem
Heerde
Heino

Kuinre
Nieuwleusen

Oldebroek

Oldemarkt

Ommen

Stad-Vollenhove
Staphorst
Steenwijk

Steenwijkerwold
Wanneperveen

....

gelo (O).

Zwartsluis
Zwollsrkerspel
Zwolle
Totaal einde April

Totaal einde Maart

ALG.

..

..

Naar wij

35

66

Juni a.s.

vernemen

zal de

De volgende week komt

bijeen.

in Mei door bij-

de urgentiecom-

GEREF. KERKEN.
Synode-afgevaardigden.
De classis Zwolle der Geref. Kerken heeft
als primi-afgevaardigden naar de Part. synode
van Overijssel gekozen de predikanten dr. J.
Thijs en ds. *E> A. Mnnnik, beiden te Zwolle
en de ouderlingen J. Plender te Kamperveen
en J. Wijnbeek te Zwolle en als secundi de
predikanten dr. C N. Impeta en ds. C. B.
Bavinck, beiden te Kampen en de ouderlingen
G. Riezebos te Wilsurn en L. Fransen te

—
—

1927

COMMISSIE.

missie weer bijeen. Zij is reeds bijeen geweest
en op haar voorstel deed de Ned. Herv. Kerk
een bijzonder getuigenis uitgaan aan alle Ned.
Herv. Gem. ter voorlezing van den kansel.
Ook is een commissie van waakzaamheid
benoemd die o.a. de financitele aangelegenheden behandelen zal. Alle correspondentie
voor deze commissie moet gezonden aan het
secretariaat van de Algemeene Synode der
Ned. Herv. Kerk. .Tavastraat 100 te 's-Gravenhas-e.

9( 11) K 14) —(—)
42( 43) —( 4) —( 2)
36( 52) 26(115) 1( 4)
8( 13) —(—)
2( 15)
349(378) 133(233) 1( 3)
—( —) —( —) —(—)
1( 2) —( —) —(—)
69( 51) 41( 40) —( 1)
4) 24( 53) _(—)
(
(—)
2(39) 19( 73)
3( 3) —( 3) —(—)
(—>
—( —> —(10)
65(164) 145(176) 2(13)
IK 24) 69(111) 2( 2)
—( —) —( —) —(—)
3( 12)
3( 19) —(—)
(—)
2( 6)
5( 28)
7( 6) —( 9) —( 3)
410(453) 482(463) 22(14)

1331

4

zondere omstandigheden uitgestelde voorjaarsvergadering van de Algemeene Synodale
Commissie der Ned. Herv. Kerk thans bijeenkomen op 4 Juni a.s. in het gebouw van de
Synode te 's-Gravenhage.

ABC

1165
1543

SYNODALE

Komt

—

IJsselmuiden

Hengelo.

In den ouderdom van 48 jaar is te 3tiens
overleden, ds. F. W. J. Brümmer, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente aldaar.
De o^ jrledene diende o.m. de gemeente Hen-

4( 31) i( 3)
2( 37)
IK 44) 85(125) 1(10)
—( —) —(—)
—( —)
—( 4) —( 3) —(—)
118(107) 28( 45) 2( 2)
7( 57) 203(256) _( 2)
3( 4) 17( 32) 3( 7)
5( 8)
1( 1) _(—)
7( 16) 12 ( 15) _(—)
1( 3) 25( 43) —(—)

—
....

van

(Pr.)

ganen der openbare arbeidsbemiddeling in de
onder het district Zwolle ressorteerende gemeenten bedroeg op het eind van April resp.
het aantal werkloozen van 18 jaar en ouder
(kolom A), het aantal bij de werkverschaffing
geplaatsten van 18 jaar en ouder (kolom B) en 't
aantal werkloozen jonger dan 18 jaar (kolom
C), waarbij telkens tusschen haakjes vermeld
de cijfers op het eind van Maart.

Kampen

VERBOUWING

Ned. Herv. Kerk. Aangenomen naar Beuca. Joh. H. W. Dickhout, cand te

Blijkens het overzicht van het aantal mannelijke werkzoekenden, ingeschreven bij de or-

Avereest

Telef. 4650

ningen

De werkloosheid in
het district Zwolle

....

—

KERKNIEUWS

middelen ontstaat nog weleens vertraging, omdat de arbeiders niet op tijd op
hun werk kunnen zijn.
Het zou toch heel wat eenvoudiger zijn,
als bouwvakarbeiders van hier bij de verbouwing aan het werk werden gesteldEr zijn hier genoeg van deze vaklieden.
En bovendien wordt stagnatie erdoor vermeden.

Ambt-Vollenhove

wij

zi Jn gebleven.
Er kan nu door ons weer op NORMALE
wi Jze worden gewerkt en wij zien dan ook
met genoegen Uw opdrachten tegemoet.

mmmm*.

N.V. Automobiel Mij.
OFF FORD DEALER-VEERALLEE Al, ZWOLLE S

a

thans bekend maken, dat vrijwel al onze
leveranciers en medewerkers behouden

■

Kampen

-

Door stortingen in contanten

I

I

Voor circulaires en ander reclame-drukwerk:

—

Pracht SPERCIEBOONEN
Liter blik 29 cent.
1^ Liter blik 42i/2 cent.

Hmmer- en Metselbedrijf

tllARTMAN, Langenholterweg

Opdrachten zullen weer gaarne in ontvangst worden genomen
Debiteuren worden verzocht hun betalingen weer te hervatten

dat U met het
Dit
geschreven en gedrukte woord
bijna al Uw relaties kunt bereiken.

TELEFOON 4141 (2 lijnen)

bij

KANTOORUREN:

beteekent,

Drukkerij Fa. H. Tulp

ALLE SOORTEN PAUL C
KAISER's HEERLIJKE
ZANDKOEKJES en
WAFELS
30 cent per half pond.

No. 2235

3

Postverbindingen
hersteld

ZWOLLE

IDeutsch

ALLE SOORTEN
VERKADES KOEK,
BISKWIE, BESCHUIT.

en Informatiebureau

DE N.V. AUTOMOBIEL MIJ.

"

Maandag worden wasschen
gehaald en bezorgd.

Zoo juist ontvangen—

PRACHT EDAMM. KAAS
40 +, per pond 30 cent.
Gesneden per ons 7 cent
Per kaasje 99 cent.

ZWOLLE

voor d. en n. Liefst niet ben. 21 o
jaar, zelfst. k. koken en werken 1.

veilige sloten

ND3T MET EEN LOOPER

|C.W.

Clientèle!

leden van de
Buitensocieteit hebben voorloopig vanaf heden weder
toegang op Zaterdagen en
Woensdagen tot 12 uur, op vertoon van lidmaatschapskaart.
Geen introducées

vervaardigen wrj zelf,
dus korte levertijd I

—

■
WASSCHERIJ
Selieve in Uw Telefoongids
„DE GASTHUISMOLEN" u;e schrijven:

!y.Uitsluitend

STEMPELFABRIEK

||

—

Het hoofd van het gemeentebestuur van ZWARTSLUIS brengt
SNELCURSUS
ter openbare kennis, dat de gezijne
vergadering
meenteraad
in
In 20 lessen leert U
|
Deutsch spreken.
j.l.
overeenkomstig
van 9 Mei
art. 36, vierde lid, der WoningP. Kerber, privaatdocent I
ALLE kinderen (ook uit AssenBurg. v. Roijensingel 20 I
bepaald,
heeft
wet,
dat
de
vastdorp) worden op de GEWONI
Zwolle.
stelling van een plan van uitUREN a-s. Zondag 26 Mei verbreiding voor de gemeente wordt
wacht in „Ons Huis", Thorbecke- "
voorbereid.
gracht.
Het Bestuur
Voor direct gevraagd z.g.a.n.
Zwartsluis, Mei 1940.
MOTORRIJWIEL,
Het Hoofd voornoemd, alleen prima machine; betaling
D. DE KONING.
a contant. Br. onder No- 627 Bur.
Jongeman zoekt
MARKIEZENTIJD!
JProv. Overijss. en Zwolsche Crt. I
ZIT-SLAAPKAMER
et BESTE adres voor een goede met volledig pension, liefst In
R.K. gezin. Brieven met voll,
zonwering is
ml. onder No. 628 Bureau Prov.
Overijsselsche en Zwolsche Crt.
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voor Gordijnen, Vloerbedekking, Bedden en
Matrassen maken geheel naar wensch bij ons.
Maak gebruik van onze ruim 50-jarige ervaring.
Het verzekert U BETER WERK en
TOCH NIET DUURDER !

f 1.90
in allerlei prijzen, vanaf
Wij zenden U gaarne uitvoerige prospecti
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OOK THANS SLAAGT U

die Uw oogen

werkelijk beschermen

ZWOLLE-KAMPENAMSTERDAM v.v.
Met ingang van Maandag 27 Mei a.s. is het PASSAGIERSGOEDERENVERVOER van en naar AMSTERDAM

met glazen

'

Zwolle.
De classis zal aan de Zendingssynode voorstellen als afgevaardigden te benoemen ds. J.
de Waard te Kampen, primus, ds: J. Verleur
te Zalk, secundus en ds. C. B. Bavinck te Kampen, tertius.

Zaterdag 25 Mei 1940

De komende Statenzitting
V oorstellen

van

Ged. Staten
GRENSWIJZIGING TUSSCHEN
WATERSCHAPPEN
Het bedijkte Rondebroek en de binnenpolder in Blankenham.
Volgens het bepaalde in artikel 1 van cte
(reglementen voor de waterschappen het
Bedijkte Rondebroek en den Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham
Wordt de grens tusschen de beide waterschappen gevormd door de as van den
kunstweg van den Rlanf- voormaligen
kenhammer Zeedijk over Ossenzijl naar
Oldemarkt. Deze kunstweg vormde tevens
de waterscheiding tusschen de beide waterschappen. Voor eenige jaren is de weg
ter plaatse door het afsnijden van bochten in Noordwestelijke richting verlegd.
den
Daardoor is de waterscheiding naar
weg verplaatst
provincialen
hieuwen
met het gevolg, dat thans een gedeelte
Van het waterschap de Bedijkte Rondehet
broek ter grootte van plm. 4.7 ha vanafgeoverige deel van het waterschap is
sneden en vereenigd met het waterschap
de Binnenpolder aan het Noordeinde van
Blankenham. In venband hiermede achten
Ged. staten he.t gewenscht, dat, evenals
de waterscheiding, ook de grens tusschen
de beide waterschappen in overeenstemming met den f ettelijken toestand wordt
Verlegd naar de as van den nieuwen weg.
Teneinde daartoe te geraken hebben zij
de noodige reglementswijzigingen ont-

—
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worpen.

Op grond van het vorenstaande geven
Zij de Staten in overweging over te gaan
tot wijziging van de reglementen voor de

■Waterschappen het Bedijkte Rondebroek
en den Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham.

OPCENTENHEFFING GRONDBELASTING
Een gelijk percentage voor gebouwd
en ongebouwd.
Bij voorstel van 31 October 1939, gaven
Ged. Staten met betrekking tot de heffing van opcenten op de hoofdsommen
der grondbelasting voor den dienst 1940
in overweging het aantal te heffen opcenten voor de ongebouwde en voor de gebouwde eigendommen gelijk te doen zijn
en deze aantallen te bepalen op 27.
In verband met een op 20 December 1939
b« het college ingekomen verzoek van de
ministers van binnenlandsche zaken en
van financiën,
stelde het college later
voor, om uitsluitend
administratieve
redenen de opcenten op de grondDelastmg voor 1940 alsnog te handhaven
op de aantallen, zooals die voor de begrooting 1939 waren vastgesteld, en derhalve te heffen 32 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting voor de ongebouwde eigendommen en 27 opcenten op
de hoofdsom voor de gebouwde eigendomDe Staten hebben bij besluit van
20 December 1939 In dien zin besloten.
Opdat deze ,met betrekking tot de
grondbelasting reeds eerder voorgestelde
heffing van 27 opcenten zoowel voor de
ongebouwde als voor de gebouwde eigendommen thans zal kunnen ingaan op 1
Januari 1941, zullen de Staten nog in de
komende zitting daaromtrent een besluit
nemen.
"
M.« i tMi
Hst college stelt de Staten mitsdien
voor overeenkomstig het bovenstaande te

men.

-
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WIJZIGING „AMBTENARENREGLEMENT 1938"

Aanvulling ten behoeve van den ongehuwden ambtenaar, niet kostwinner
Volgens het eerste lid van artikel 33 tan
het Ambtenarenreglement 1938 geniet de
ambtenaar, die, in verband met oorlog,
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden verplichten werkelijken militairen dienst verricht, gedurende 30
dagen de volle aan zijn ambt verbonden
bezoldiging, en daarna hetgeen deze meer
bedraagt dan zijn militaire belooning.
Deze bepaling welke destijds, op verzoek
van de regeering, woordelijk uit het rijksambtenarenreglement is overgenomen,
Seldt zoowel voor gehuwde als voor ongehuwde ambtenaren.
een billijke
Het doel van die regeling
Voorziening in de behoeften van den,gemoambtenaar
wordt evenwel
"Oor hare toepassing ook ten aanzien
Jj&n ongehuwden, geen kostwinner zijnde,
blijkbaar voorbij gestreefd.
Het rijksambtenarenreglement is daarom, bij Kon. besluit van 28 Febr. 1940,
°P dat punt gewijzigd.
In verband daarmede heeft de minister van binnenlandsche zaken verzocht,
het provinciaal Ambtenarenreglement
Wederom met de rijksregeling in overeenstemming te brengen.
Het college van Ged. Staten is van meedat aan dat verzoek gereedelijk kan
borden voldaan.
.Zij geeft mitsdien in overweging in dien
*bi te besluiten tot wijziging van het
Ambtenarenreglement 1938.
Bij
de commissie voor georganiseerd
overleg .bestaan tegen zoodanige wijziging
S^en bezwaren.

biliseerden

—
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sterke ontwikkeling van het -fnotor-wegverkeer wordt de weg in toenemende mate
bereden, niet alleen met gewone voertuigen, maar ook met vrachtauto's.
Van .dit intensievere en zwaardere verkeer heeft de weg zeer te lijden. Daarbij
komt nog, dat op den kanaaldijk ook is
aangelegd de traimlbaan van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-anaatschappij.
Het gedeelte, dat voor rijweg kan worden
gebruikt is daardoor smal, terwijl de afwatering van den weg door de aanwezigheid van de trambaan wordt belemmerd.
Een en ander heeft tot gevolg vooral
bij natte weersgesteldheid
dat de weg
niet voortdurend in goeden toestand kan
worden gehouden. Afdoende verbetering
kan hier alleen worden verkregen door
verlegging van de trambaan naar de
meest geschikte plaats, gepaard gaande
met het aanbrengen van een verharding
en een rioleerüig. Het ligt echter niet op
den weg van de Provincie daartoe over te
gaan.
De weg is van zuiver plaatselijk belang,
terwijl de ongunstige toestand zoo niet
uitsluitend, dan toch voor een belangrijk
deel het gevolg is van. de toenemende bebouwing ter plaatse, die met vergunning
van het gemeentebestuur is aangebracht.
Het aanbrengen van de bedoelde verbeteringen moet dan ook geacht worden te
behooren tot de taak der gemeente.
Besluit de gemeente tot uitvoering der
verbeteringswerfcen, dan zal de Provincie
worden ontheven van het onderhoud van
den zandweg. Het College acht het billijk,
dat de daardoor te besparen onderhouds-

— —

PROV.

WATERSTAATSDIENST

Rekeningen, die meevallen.

Ged. Staten van Overijssel bieden de
Staten vergadering verschillende ontwerpbesluiten aan tot vaststelling en wijziging
van waterstaatbegrootingen, alsmede de
rekeningen van baten en lasten en van
kapitaals-ontvangsten en -uitgaven over
het dienstjaar 1939 voor den provincialen
waterstaatdienst en de balansen per 31
December 1939 voor meergenoemd bedrijf.
Uit de stukken blijkt, dat het te dekken
nadeelig saldo der exploitatierekening
voor Afdeeling 111 van het' waterstaatsbedrijf
niet op een provinciaal wegenplan voorkomende wegen en werken
f 87.377.03 of f 10.026.01 minder beloopt,
dan geraamd was.
De exploitatierekeningen voor de Afdeelingen I, secundaire wegen en n, tertiaire wegen, leverden op batige saldi van
resp. f 232.371.26 en f 126.146.58, terwijl
geraamd waren overschotten van resp.
f 154.225.17 en f 119.977.88.

—

—

POLITIEBERICHTEN OP ZAKENLIJKEN OMROEPZENDER
Op verzoek van het departement van
justitie wordt medegedeeld, dat vanaf heden wederom op de normale wijze over
den zakelijken omroepzender Scheveningen golflengte 1205 meter berichten en

instructies, bestemd voor rijks- en ge-

meente-politie zullen worden opgezonden.

Zooals bekend hebben deze uitzendingen
plaats om 17 uur op Maandag, Dinsdag,
Woensdag, Donderdag en Vrijdag, 15 uur
op Zaterdag, 13 uur op Zondag.

KON. NED. LANDBOUW-COMITE
Weer aan het werk.
Het Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité heeft zijn werkzaamheden weder
aangevangen in een zoodanigen vorm als
de gewijzigde omstandigheden toelaten.
Zoo goed mogelijk zal het comité in het
belang van den Nederlandschen landbouw
zijn taak vervullen.
Tot dit doel heeft het onmiddellijk na
het staken van den strijd contact gezocht
met overheidsinstanties en heeft het zijn
diensten ter beschikking gesteld om ten
behoeve van den wederopbouw van het
platteland werkzaam te zijn.
In samenwerking met de aangesloten
organisaties hoopt men in staat te zijn in
deze nuttig werk te doen.

HET GIROVERKEER

HOE DE DIENST WERKT
In aansluiting aan hetgeen daaromtrent reeds eerder werd
medegedeeld,
vestigt de directeur van den postchequeen girodienst er nogmaals de aandacht op,
dat het eigenlijke giroverkeer, d.w.z. het
doen van overschrijvingen tusschen de
postrekeningen, zonder eenige beperking
kan geschieden.
Met uitzondering van de rekeningen,
welke daarvoor vanwege het departement
van financiën zijn vrijgesteld, gelden
voor het beschikken door middel van
cheques de bepalingen van het bankmoratorium, met dien verstande, dat de bij
deze bepalingen voorgeschreven beperkingen voor zoover den postchèque- en girodienst betreft, ook van toepassing zijn
voor het opnemen van bedragen voor loonen, huren, e.d. In verband met de
laatste wijziging van de bepalingen van
het moratorium, welke dezer dagen te algemeener kennis zijn gebracht, kan thans
echter in contanten worden opgenomen:
a. 6 pet. van het op 10 Mei j.l. bij den
aanvang van den dienst aanwezige tegoed of
b. ten hoogste f 100 per week.
Hierdoor is in vergelijking met de aanvankelijke bepalingen te dezer zake, het
bedrag, waarvoor cheques kunnen worden
afgegeven, derhalve verdubbeld.
Het hoofdpostkantoor te Rotterdam wordt voorzien van nieuwe ruiten.
Voor zooveel noodig wordt voorts medeVoor dit omvangrijk werk zijn een zestal steigers aan het gebouw aangedeeld, dat de dienstuitvoering ten cengebracht
traal-girokantore normaal functionneert.
Alle binnenkomende opdrachten worden
zonder vertraging uitgevoerd en de daarop betrekking hebbende afrekeningen
worden dagelijks verzonden, zoodat zonAflevering verboden.
der eenig bezwaar van den dienst kan
Het departement van handel nijverheid worden gebruik gemaakt. Het verkeer op
en scheepvaart deelt mede, dat in verBETALING PER GIRO
de rekeningen, dat uit den aard der zaak
band
groote
met
de
De secretaris-generaal, wnd. hoofd van
behoefte aan en de dtor de omstandigheden sterk was ingehet departement van onderwijs, kunsten voorloopig beperkte leveringsmogelijkheid krompen, heeft zich inmiddels reeds in
van deze installaties, '■ vöórlóöpig de" afle- " t langrijke mate hersteld.
en Wetenschappen, maakt in overeenvering van
gasgeneratoren en persgasstemming met het departement van fimstallaties ten behoeve van motorrijtuinanciën en den postchèque- en girodienst gen
zonder vergunning is verboden
bekend, dat de besturen van scholen voor
Vergunning tot aflevering
voorbereidend hooger, middelbaar, nijverkan worde-n
door het centraal tostitóut
heids en lager onderwijs, zoomede de verstrekt
industrialisatie, Bezuidenhoutschewea 64
kweekscholen, voor het doen van betalinavenhage- Deze instanties vergen wegens salarissen en loonen van haar
S;sïrdesgevraagd
J
schaft
tevens aan fabrikanpersoneel vrij, ook door middel van cheques, over het saldo van de girorekening ten, die de fabricage en levering van gasgeneratoren ter hand willen nemen, de
Duitsch opdringen
kunnen beschikken.
noodige voorlichting.
Cheques, voor dit doel afgegeven, kunnaar
nen op de gebruikelijke wijze worden verzilverd.
TEER
Verdere insluiting der vijandelijke
Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat
Afleveringsverbod.
deze regeling alleen geldt voor de betaling
Het departement van handel, nijverheid
legers
van salarissen en loonen. Voor het doen en scheepvaart
dat het
bekend,
maakt
van andere betalingen blijft hetgeen is zonder toestemming
HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER.
van den directeur van
bepaald bij besluit van 10 Mei 1940, staatsrijksbureau
de
sectie
koolteer
van
voor
het
24
Mei (D.N.8.). Het opperbevel van de
blad no. 483 van kracht. Bij misbruik zal chemische producten is verboden, teer
weermacht
maakt bekend: Het gebied,
deze afwijking van de algemeene regeling
van alle soorten, alsmede geheel of gewaarin de vijandelijke legers in Noordvoor het desbetreffende schoolbestuur deeltelijk
uit of met teer bereide producten Frankrijk en België zijn opgesloten, werd
worden ingekrompen, terwijl alsdan teen residu's daarvan, af te leveren
gisteren door succesvolle aanvallen van de
behet
vens stopgezet.
verleenen van voorschot zal wor- houdens op verlangen van het Duitsche
troepen van alle kanten verder
Duitsche
den
ingekrompen.
militaire gezag
met uitzondering van
In Vlaanderen braken de Duitsche dimotorbenzol, welk product .Valt onder de
visies door de versterkte stelling van de
regelingen
aardolieproducten.
voor
JUTE
Schelde en drongen zij door tot aan de
Dit afleveringsverbod geldt niet voor
Opgaaf van voorraad.
zoover betreft afleveringen van koolteer westelijke oever van de Leye. Doornik is
genomen. De achter het front gelegen
Het departement van handel, nijverheid door gasfabrieken en de centrale ammois na inneen scheepvaart maakt bekend, dat een niakfabriek té Weesperkarspel aan de Fransehe- vesting Maubeuge
omringende versterming
van
de
laatste
ieder, die niet is ingeschreven bij de sectie
teerverwerkende bedrijven. Aflevering van kingen in Duitsche handen.
jute van het rijkstextielbureau te Arnkoolteer door genoemde fabrieken aan
In Artois veroverden de Duitsche troehandelaren is tot nader order verboden. pen
hem en meer dan 250 jutezakken in voorde in den wereldoorlog fel omstreden
zijn
heeft,
Het afleveringsverbod geldt ook niet hoogte
raad
onverwijld de grootte van
van Loretto ten noordwesten van
voorraad, dient op te geven aan de sectie voor: mastiek, asfaltpapier, daklak, naphAtrecht. De tusschen Atrecht en de zee
taline, vruchtboomcarbolineum, creoline noordwaarts optrekkende sterke Duitsche
jute van het rijks-textielbureau, Willemsplein 5 te Arnhem.
en cresolproducten waaronder lysol.
pantsertroepen naderden gisteren de

Salarissen en loonen bij
het onderwijs

GASGENERATOREN

1

HET DUITSCHE
LEGERBERICHT
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Redao-eur J. H. GOUD
Prof. Dieperinklaan 10,
Tuindorp Maartensdijk
post Utrecht.

PROBLEEM No. 46
E.

VISSERMAN

te

BLOKZIJL

..De Rotterdammer"

1939.

ONDERHOUD ZANDWEG
over den Noordelijken kanaaldijk der

c

pionnen 5, f4, h2en h3=H.
Oplossingen worden ingewacht binnen
3 weken bij J. H. Goud, Prof. Dieperinklaan 10, Utrecht.
Oplossing van probleem no. 41 (H. H.
Kamstra): 1. DgB.

Onderstaande partij komt voor in Aljec"n's boek „Mijn beste partijen van 1924-

-1937

.

13. Pf3xd4
TaB—dB
mogelijk
te beOm het veld d6zooveel
schermen.
14. Pd4—fs
Pd7—es
g7—g6
15. Ddl—e2
mogelijk
zet
maakt
het
de partij
Deze
wit
op fraaie wijze te beslissen. lets beter was
wellicht f7—f6.
g7—g6.
Stand na 15.

.

Geweigerd damegambiet.

Wit: Aljechm.

I.d2—d4
2.
3.
4.
5.

Pgl—f3
c2—c4

Pbl—c3
c4xds

d7—ds

PgB—f6
e7—e6

c7—cs

6. Rel—gs!
De sterkste voortzetting.
6RcB—e6

.111Bij

......

7- Rgsxf6

J^n

Tweezet.

Wit: Ka 4, Dg6, Te4, Pc 4, Rhl, pionnen
d3en e7=7.
Zwart: Kdsy TcB, Ras en gB, Pb7en e3,

DdBxf6

8. e2—e4!
dsxe4
9. Rfl—bst
Re6—d7
Of 9
PbB—d7. 10. Pc3xe4, Df6—
g6. 11. Rbsxd7f,
Re6xd7.l2. o—o met uitstekend spel voor wit.
10. Pc3xe4
Of6—b6
' PbBxd7
11. Rbsxd7+
12. o—o
csxd4?
Hiermede verliest zwart veel tijd. Hij
komt nu niet meer tot de rokkade. Maar
hij staat reeds slecht. De lange rokkade
staat gelijk met zelfmoord. Wellicht was
12
Rf B—e7nog het
daarna
o—o, hoewel dan d4—ds—d6beste,
voor
v/el zeer onaangenaam werd.

ZWOLLE
Een

schipbrug

f6tt-

Pes—d7
16. De2—bsf!
volgt
17. Pe4—.
Op 16
Db6xbs
'

-17. Tfl—el.
Dreigt wederom mat o'oor Pd6of f6ti
17.
RfB—b4
'
18. Pd4—f6ff
KeB—fB
19. Pf6xd7f
TdBxd7
20. Dbs—esft
Dreigt op drie manieren mat, t.w. op
bB, op e 8en op g7. Dit was zwart te bar
en daarom gaf hij het op.

.

blt

katerveer ?

Naar de burgemeester gisteren mededeelde, worden van rijkswege pogingen
in het werk gesteld om een schipbrug
te leggen bij het Katerveer. Als dat gelukt
ontstaat er dus weer een vaste verbinding
met de overzijde.

MARKTBERICHTEN
DEVENTER, 24 Mei. Boter Ie kwal. f 33.50
—f 34.00, 2e kwaliteit f 32.50—f 33.00. Eieren
f 3.00—f 4.00 per 100 stuks, oude kippen f 0.80
—f 1.20, jonge kippen I 0.90—f 1.40, oude hanen
f 0.60—f 1.10, jonge hanen f 0.30—f 0.70,
tamme konijnen f 0.40—1 1.70, wilde konijnen
f o.oo— f 0.00, hazen f o.oo—f 0.00, fazanten
hanen f 0.00, oude hennen f 0.00, alles per stuk.
Biggen per week f 2.40—f 2.80, vette varkens
levend gewicht van 160—220 pond f 0.27,
boven 220 pond f 0.00, geslacht f 0.34. honing
f o.oo—f 0.00, alles per pond.
LEEUWARDEN, 24 Mei. Ter veemarkt waren
aangevoerd 121 stieren f 60—f 370, 00 ossen
i 000—f 000, 350 vette koeien f 125—1 330,
448 melk- en kalve koeien f 110—f230, 36
pinken f 45—f 135, 15 vette kalveren f 25—
f 65, 000 graskalveren 1 00—f 00, 705 nuchtere kalveren f 3—f 8, 90 vette schapen
f 16—f 32 weideschapen I 10—f 18, 714 lammeren f 4—t 8, 220 vette varkens f 45—f 155,
36 magere varkens f 20—f 55, 224 kleine biggen
f' 14—f l*<, 30 bokken en geiten en 18 paarden.
Totaal 3379 stuks vee.
Stieren aanvoer boven verwachting, handel
vlug, prijzen prijsh. Vette koeien boven verwachting, handel inzet vlug, afloop iets kalmer, prijsh Melk- en kalfkoeien boven verwachting, inzet vlug, afloop kalm ; ong. prijsh.
Pinken boven verwachting, voor de slachtbank
vrij goed goed prijsh. Vette kalveren boven
verwachting, flauw, prijzen iets lager. Nucht.
kalveren boven verwachting, Ie soort vlug,
duur. Varkens boven verwachting, flauw, iets'
lager. Biggen boven verwachting, redelijk,
prijsh Wolvee boven verwachting, vette soort
vlug, duur. Lammeren boven verwachting,
kalm, iets lager Voor den etappedienst werden geen koeien verkocht De N.V.C nam
heden geen varkens over
LEEUWARDEN, 24 Mei. (V.V.Z.M.) Edammer kaas 20+ i 12.00—1 12.50, 40+ f 19.00—
1' 20.00, Edammer kaas volvet f 00.00—f 00.00
Goudsche kaas volvet I 24.00—f 25.00. Goudsche kaas 20+ I 12.00—1' 12.50, 40+ 1 19 00
I' 20.00, Broodkaas 40+ f 19.00—f 20.00 Leidsche kaas 20+ f 12.00—f 12.50, allesp. 50 K G
UTRECHT. Op de alhier gehouden veemarkt
waren aangevoerd 1860 stuks vee, waarvan 350
stuks runderen.
De prijzen waren als volgt. Stieren 1 0.33—
0.40, per pond. Slachtkoeien ie soort f 0 00
—f 0.00, 2e soort tO.4l—t 0.45, 3e soort 1 0.35
~..\ 0.40 per pond, vaarzen I 150—f 225,
pinken f 000—1 000, melkkoeien f 175—f 260,
kalfkoeien f 185—f 275, varekoeien f 100—
f 200. 30 magere kalveren I 60—f 100, 750
nuchtere kalveren I 6—l 9, 235 magere
varkens
30—1 45, schrammen f 20—f 30,
230 biggen l 13—f 20 40 magere schapen
1
15—f 30, alles per stuk
Handel stieren redelijk, hoogere prijzen.
Slachtkoeien matig, oploopende prijzen Vaarzen, melk- kalf- en varekoeien redelijk alles
hoogei in prijs. Magere kalveren kalm, onveranderde prijzen Nuchtere kalveren kalm,
iets hooger in prijs. Magere vorkens, schrammen en biggen flauw vooral biggen lager in
prijs Magere schapen flauw agere prijzen.

Effectenkoersen New Vork

Slot

J4
Mei
American Can. 00.
1.7
90
9iu 90
Amer. Smelting
n % 33Jï 33% 3S^
Am. Teleph. en Telegr , 149}* 146 146% 147
Amer. Tobacco B
70
72
74
73
Anaconda Copper
jg
19
19
19a/
Atchison Topeka
i4H 13% \?% v?H
Baltimore & Ohio ..3
3
3
3
Bethlehern Steel
eBH 67K 6f=i* 67
danadian Pacific
2% 2% 2% '.H
Chrysler Corp
ft6H
SSJ, 57k
General Electric
g>% 58i,, 2g^ 2>.^
General Motors
40
m% 38 3i JBK
Good Year
13^ ]2?a 2;4 I3^
Int. Nickel of Canada '0% soJs ?0?i 20%
[nt. T*}. & Tel.
2H
e
5&
-^
Kennecott Copper
25K 27
■6K "<*%
Montgomry Ward
3% 34H }'4
UK
New Vork Central
9^ 955 9% , %
North American Co.
ia
if.%
Pennsylvania Railr.
15?* 15^ fi i, I(.^
Radio Corporation
t% 4^ 4% 4%
Shell Union
8
8
8^ 8
Southern Pacific
7
7
7^ -,}£
Standard Brands
51*
514 5
Standard Oil of N. I. 31» f ?2 32^ 3i#
,2
70
Union Pacific
74
71H
44
ca% 44
U. St. Steel
48H

....
....
.........

kansen.

Avereest.

Fransehe havens aan het Kanaal.
Een zwakke vijandelijke aanval uit het
zuiden op Amiens werd afgeslagen. Overigens waren er aan het zuidelijk front geen
bijzondere gebeurtenissen.
Het luchtwapen ondersteunde met
sterke eenheden den strijd van het leger
tegen de vijandelijke legers, welke zijn opgesloten in den Belgisch-Franschen sector. Ook aan het Zuidelijk front keerde
het luchtwapen zich tegen verkeerswerken, transportbewegingen en troepenconcentraties. Bij de gewapende verkenningen
aan de kust van het Kanaal werden voor
Boulogne een groot oorlogsschip, waarschijnlijk een kruiser, en drie'torpedobootjagers door zware bommen getroffen. Onze
vliegtuigen ontmoetten daarbij zwaren
luchtafweer, bovendien gelukte het zes geladen transportvaartuigen tot zinken te
brengen.
Naar achteraf bekend wordt, zijn op
den 21en en 22en Mei bij de vertwijfelde
doorbraakpogingen van' den vijand naar
het zuiden, behalve talrijke op andere wijze vernielde pantserwagens, alleen door de
artillerie 56 vijandelijke pantserwagens
vernield.
De Verliezen van den vijand in de lucht
bedroegen gisteren in totaal 49 vliegtuigen
In luchtgevechten werden neergeschoten
25, door het luchtdoelgeschut 8, en de rest
Werd op den grond vernield. Zestien Duitsche vliegtuigen worden vermist.
Bij Narvik deed het luchtwapen met
succes aanvallen op tentenkampen, colonnes van lastdieren, troepenconcentraties
en transporten. Een vijandelijke jager
werd neergeschoten, een kruiser en een
transportvaartuig door bomtreffers beschadigd. Ook in den afgeloopen nacht
vloog de vijand West- en ZuidwestDuitschland binnen en herhaalde hij zijn
lukrake bombardementen op niet-militaire doelwitten.

.
........
....

Zwart: Kussman.

e6xds?
De theorie beschouwt Pf6xds als het
heste antwoord. Wit krijgt nu de beste

Dedemsvaart in de gemeente
Het inzicht van Ged. Staten
besluit van 20 December 1939 werd
handen van Ged. Staten gesteld, een
<jdres aan den raad der gemeente Avereest,
*d. 30 November 1939, betreffende het
°Hderhoud van den zandweg, loopende
Balkbrug over den noordelijken ka"J&aldijk der Dedemsvaart in westelijke
Achting naar de grens der gemeente.
Hieromtrent deelt het college het volgende mede:
De bedoelde weg komt reeds jaren als
openbare zandweg voor op den ligger der
van de gemeente Avereest met als
onderhoudsplichtige de provincie Overijssel. Dienovereenkomstig wordt de weg
provinciewege op normale wijze als
onverharde weg onderhouden. Vroeger
saf dit geen aanieiding tot klachten.
Door de toenemende bebouwing en de

kosten ten goede komen aan de gemeente.
Aan een eventueel op verzoek van het
gemeentebestuur te verleenen vergunning
tot uitvoering der werken, zullen Ged.
Staten mitsdien de bepaling 'verbinden,
dat jaarlijks aan de gemeente van provinciewege een bedrag zal worden uitgekeerd, berekend naar f 25 per km weglengte, onder voorwaarde, dat de weg ten
genoegen van het college wordt onderhouden. Een dergelijke bepaling komt
voor in een soortgelijke aan een andere
gemeente verleende vergunning.
Het college geeft de Staten in overweging het college te machtigen den raad
der gemeente Avereest overeenkomstig
het bovenstaande in te lichten.

...
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.
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Eenlgste en algemeene

kennisgeving.
Ondertrouwd:
PIET STEVAN
en
JO BOOMSMA
Huwelijksvoltrekking 5 Juni a.s
te Leeuwarden.
Wegens omstandigheden geerti

Wij raden U aan nu nog een

m^.

CORSET,

Leeuwarden, 23 Mei 1940.
Hoeksterstraat 16.
Toek. adres: Camperstraat 25
aldaar.

£r*f%

\J>%.

Zr. Jo G. Scheffer
en maten kunnen wij U
thans nog een groote sorteering voorleggen-

-M

DW. CORSET

WILLEMPJE,
Dochter van
H. VAN DER WEERD,
J. VAN DER WEERD—

'T ZOU NIET GOED ZIJN

ow

FOTOHANDEL

Amersfoort,
H. J. VAN

NIEUWENHUIZEN—
VIEHOFF.
i

GEBR. HILGEN

BATTERMAN,

zeg ik hartelijk dank.
J. H. M. BATTERMAN—
DE GROOT.
Zwolle, 25 Mei 1940.
Middelweg 5.

.

FRIJLING,
in den ouderdom van
67 jaar.
W. WENTZEL.
W. J. WENTZEL.
R. S. W. WENTZEL.
Dalfsen, 25 Mei 1940.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Woensdag
29 Mei a.s., namiddags 1
uur.

Voor de vele bewijzen van medeleven tijdens de ziekte en na hett
overlijden van onze geliefde
Echtgenoote en Moeder
GEERTJE HARMSEN,
betuigen wij onzen weigemeenden dank, inzonderheid den Zusters van het Sophia Ziekenhuiss
en Dr. HENGEVELD te ZwolleFam. L. NIJLAND.>,
Heino, 25 Mei 1940.

[

!

Dr. TEN DOESSCHATE

Door een noodlottig ongeval overleed heden, zacht
en kalm, onze lieve Zuster,
Behuwdzuster en Tante
CHRISTINA WILLEMIEN

heeft de praktijk

STU CADOORS

van DEN HAAG.

VOORSTRAAT ?7

TANTE BLANK
Is voor 't schuren van
fornuisplaten DOOR
NIETS te vervangen !

m

N.V. MACHINEFAI BRIEK „BREDA"
VOORH.BACKERei iRUEB- BREDA

I^CWR. J.OOSTIN Dl^Qh 7^A

bericht hiermede, dat hare werkplaatsen in het

~A~ENNACHT TE ONTBIED^

geheel geen schade he ibben geleden en wederom

a|

VOLLEDIG IN J BEDRIJF ZIJN
.
"

———^-^——t-^

;

A. J. EIKELBOOM
Dierenarts te Hattem,
heeft zfjn praktijk

64 jaar.

Uit aller naam:
Familie BOMHOF.
Rotterdam, 21 Mei 1940.
Slotstraat 10.

HERVAT
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J uwelierSmldDlezerstraatJ uwell
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JuwelierSmldDiezerstraatJuweli 1

SmidDiezerstraatJuwelierSmld

JuwelierSmldDiezerstraatJuwell i

l SmidDiezerstraatJuwelierSmld

Uw meubelen etc alsof
het ons eigendom was.
De grootste en meest geschikte gelegenheid voor het bewaren, van inboedels en verhuizingen blijft daarom:

D
E
R
G.
MUL
SEÏÏ.Ï
J
V

Ingelanden voor 1940,

WOENSDAG 29 MEI 1940: des voormiddags van negen tot
twaalf uur, voor de personen, die wonen in de wijken
A en F;
des namiddags van twee tot vijf uur voor de personen
woonachtig in de wijken B en G; '
DONDERDAG 30 MEI 1940: des voormiddags van negen
tot twaalf uur voor hen, die wonen in de wijken C en I;
dcs namiddags van twee tot vijf uur voor de personen,
die wonen in de wijken D, E en H.
De BROODKAARTEN worden alleen uitgereikt
VERTOON VAN DE DISTRIBUTIE-STAMKAARTEN.

op

Men wordt dringend verzocht zich aan bovenstaande
dagen en uren te houden. DE BROODKAARTEN WORDEN
ALLEEN AAN VOLWASSEN PERSONEN AFGEGEVEN.
Zwollerkerspel, 25 Mei 1940.
De Burgemeester voornoemd,
G. A. STRICK VAN LINSCHOTEN.

ïliaca&taum

! gedurende veertien dagen var
des voormiddags 9 tot 12 uur
met ingang van 27 Mei e.k., voor
cbelanghebbenden ter inzage zal
1;liggen ten kantore van den sec cretaris-ontvanger te Kampen Bij ons in vertrouwde handelt
iBurgwal 35Stoppage
Verve*
ïKampen, den 25sten Mei 1940.

i

j

stoamen?
-■

I

Nederlandsche Middenstands-
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I

Spaarbank
Hoofdkantoor: Heerengracht 580, Amsterdam

De Zwolsche Schoenenwinkeliers
maken bekend:

De verkoop van schoenen
kan uitsluitend geschieden
op distributie-bonnen.
Uitzondering maken hierop linnen
schoenen en rubber laarzen met
rubber zolen. Deze kunnen als ge~

Agentschap te Zwolle:

Me'kmaikt 28
Goorsche straat 7
Meyboomstraat 24
„Olst:
Kortrickstraat A 495
De rentevergoeding is gewijzigd in 23/ 4 °/0 .
Sedert 10 Mei gedane inlagen vallen niet onderde
beperkende bepalingen van het Banken- moratorium.

geleverd worden, evenals
veters, crème, steunzolen, enz.

Reparaties worden op normale

N.V. Eerste Drentsche
Stoomtramweg Mij.
te Hoogeveen

}
K.M.

0
9

13
24
29
57
0
28

33
44
48
57

.

Provinciale publicatie
Inname van granen en peulvruchten van telers.
De Provinciale Voedselcommissaris voor Overijssel maakt bekend,
dat het overnemen van granen en
peulvruchten van den oogst 1939
van de telers, zooveel mogelijk
weder normaal wordt voortgezet.
Den telers wordt aangeraden de
partijen granen en peulvruchten,

.
.....

-

VULPENHUIS

k^IöF^SASSENSTQAATAS ZWOLLE -TELEF'.Q&ÖÖ

ter overneming hebben aan te bieden, daartoe ten
spoedigste, zooveel mogelijk vóór
30 Mei a.s. op te geven aan den
handelaar/commissionnair door
wiens bemiddeling zij de partij
wenschen in te leveren.
De keuring der partijen zal voorshands zooveel mogelijk ter plaatse

DE LESSEN worden
a.s. Maandag HERVAT

iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

20.3Ö
10

20.*1
21.2»
21.4'

22.0$

22.1*

22.30

naar en van Zwolle.
Alleen op werkdagen.

Ritnr.

.

Zwolle ,

"

"

K.M.

Zwolle
0 Dedemsvaart
9 y % Zuidwolde

1

8.55

0 Hoogeveen
8 y 2 Zuidwolde
18 Dedemsvaart

ui iititiiiiiitiiitiiiiiifiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiifiiiiiif.il

furnlust

.

9

18.40
18.56
19.0»
19.30
19.4*

Lijn: Hoogeveen—Dedemsvaart v.v. met aansluiting

K.M.

welke zij nog

"

...

.
"

..

Ritnr.

. . .

18 Hoogeveen
HOOGEVEEN, 23 Mei 1940.

9.11
9.30

3
16.25
16.41
17.05
,

10.30
2
7.55

8.14
8.30

4

14.40
15.45

16.04

16.20

5

I

8tjR»r5«5a68..A.r.?»11l

WINSTBELASTING
Accountantskantoor HEIJKOOP & KUYER
LEIDER:

ZWOLLE

's-GRAVENHAGE

G. HEIJKOOP, Accountant, leeraar M.0., Lid A.G
v. Nahuysplein 15,Tel. 4259

H. N. J. KUYER, Accountant, Lid Ned. Inst. v. Ace.
Javastraat 44a, Tel. 116426

-I

,

18.5»

19.1'
19.3"
y

20i
6

16.4°

17.46

18.0*

18.2"

De Directeur.

CBCJOrWEEZtNLAMD 9 ZVTOU.B

geschieden.

LEIDER:

Beperkte dienstregeling ingaande 24 Mei 1940.
Lijn: Coevorden—Dedemsvaart— Zwolle v.y.
Alleen op werkdagen.
Ritnr. 1
3
5
7
6.40
Coevorden
14.40 16.15
6.56
De Krim
14.56 16.31
7.05
15.05
Slagharen
16.40
Dedemsvaart dorp . 7.30
9.30 15.30 17.—
7.41
Balkbrug
9.41
15.41
8.30 10.30 16.30
Zwolle
Ritnr. 2
4
6
8
Zwolle
8.40 14.40 16.40
9.29
Balkbrug
15.29 17.29
9.45
15.40 17.45
Dedemsvaart dorp 7.55
8.15
10.05
Slagharen
18.05
10.14
8i24
De Krim
18.14
«0.30
8.40
18.30
Coevorden

——

_

c

Werkt mede aan het weder op gang m
brengen van het economische leven.

K.M.

De zaken zijn geopend van 9— 12 en 2— 6 uur.
Des Maandags tot 2 uur gesloten.

„ Delden:
„ Nijverdal:

»
»

woon

Economische Zaken

De Burgemeester van ZWOLLERKERSPEL maakt bekend:
dat de BROODKAARTEN zullen worden uitgereikt ter
Secretarie dezer gemeente, op de volgende tijdstippen:

TEL. 4432-ZWOLLE

Lijst van Stembevoegde

Bekendmaking/

van het Departement van

UITREIKING
BROODKAARTEN

GROENEWEG 73-75

—

wijze aangenomen.

WIJ ZORGEN
voor

ZWOLLt

dellem
WUÜTS

Het Bestuur van het Waterschap KAMPERVEEN maakl
bekend, dat de

HERVAT

BOMHOF,
Weduwe van den Heer
S. SCHOLTENS,
in den ouderdom van

—

■I

CHEMISCHE
WASSCHERIJ

Schitterend resultaat

ZWOLLE

.

Voor de talrijke bewijzen van
deelneming, ontvangen bij het
overlijden van mijn lieven Man
MARINUS JACOBUS

Heden overleed na een
langdurig doch geduldig
gedragen ziekte, onze lieve
Vrouw en Moeder
ELISABET GERARDINA

—

MAKEN WIJ UWE

J. ZACHT

KLEINBEELDSPECIALIST

LUTTEKESTRAAT 4

Hagelwit of mooi gekleurd

Plafonds of Muren!

Herman Heukels

VTEHOFF.
Zwolle,
C. H. VIEHOFF.

Lid Ned. Gen. v. Accountants en Belastingadviseurs
Zwolle, De Genestetstr. 59
Telef. 4086

j

Ned. Herv. Evang. Jufferenwal.
Zondag a.s. 's morgens tien en
's avonds zes uur de Evangelist

om van onzen kant te beweren, dat het fotografeeren, wat U tot nu toe deed, niet goed
was- Maar als U er toch veel meer uit kunt
halen, is het alleen in Uw belang, dat wij U
vertellen, welke geweldige resultaten U kunt
bereiken met een Agfa Karat kleinbeeldcamera. Wilt U hiervan eens iets zien ?

Duivendrecht,
H. H. L. HARTMAN.
H. J. HARTMAN—

Oud-Administrateur van
de HVA,
in den ouderdom van 59
jaar.
Namens de Familie,
G. F. G. VAN NIEUWLAND
Rijswijk (Z.H.), 24 Mei '40
Nassaukade 27.

Tj. DE VRIES

ELIM

Heden overleed na een
langdurig geduldig gedragen lijden, onze geliefde
Schoonzuster
ANNA BERENDINA
VIEHOFF—COERMAN,
in den ouderdom van
54 jaar.

NTEUWLAND,

Administratiekantoor

corset

V. d. WETERING.
Wilsem, 24 Mei 1940.

Tel. 4363

BELASTINGZAKEN

In alle modellen

—f

Geboren:

—

Van Nagellstraat 8

koopen

_
"
jSkldÊÊm
""

receptie.

Heden overleed onze geliefde Broeder en Zwager,
de Heer J. H. A. VAN

Goede Voetverzorging
is geen luxe!

MEDEDEELING!
N.V. Nederlandsche Speciaal Drukkerijen (BIREKA)

Telefoon 37682—3468»
ROTTERDAM
is VOLKOMEN INTACT gebleven en werkt op volle capaciteit Uw orders zien
wij als voorheen met belangstelling tegemoet.

Rochussenstraat I2S

VOOR VLUGGE VERZENDING Zt]N SPECIALE MAATREGELEN GETROFFEN.
Zeer spoedige en accurate aflevering
Gelieve orders voorloopig schriftelijk in te zenden ONZE RAYON-VERTEGENWOORDIGER komt U zoo spoedig mogelijk bezoeken zoodra personenvervoer
dit mogelijk maakt.

